Tage Søndergård Kristensen

Tur til Thule Air Base
April, 2008.
Oppe i Thule Air base har de en arbejdsmiljøchef (eller Occupational Safety & Health Superintendent, som de kalder det), som hedder Margit Hansen. Hun inviterede mig for nogen tid siden til at
komme op til Greenland Contractors og undervise dem i psykisk arbejdsmiljø. Jeg har været i
Grønland en enkelt gang, men aldrig nord for Umanak, så jeg syntes, at det ”var et tilbud, man ikke
kunne sige nej til”. Efter megen møje og besvær – og clearing hos CIA og FET – blev besøget fastlagt til slutningen af april 2008.
22-4. Da jeg skulle af sted, var der som sædvanligt kommet “noget i vejen”. Sidste gang, jeg skulle
rejse langt – da jeg skulle til Taiwan – havde jeg smidt mine billetter væk lige inden afgang. Denne
gang havde jeg pådraget mig en tandrodsbetændelse og et akut lændehold. Stor ståhej for at helbrede den aldrende sociolog, så at han kunne gennemføre den strabadserende rejse: Dagen inden
afrejsen var jeg til tandlæge kl. 15, hvor jeg blev boret helt i bund, hvorefter turen gik videre til
Gillelejes driftige kiropraktor klinik, hvor man tog mig under hård men kærlig behandling. Bagefter
erklærede begge parter, at jeg teknisk set var rask. Det føltes bare ikke sådan. Ulla var sikker på, at
det var bedst for mig at aflyse, men jeg turde slet ikke tænke på at skulle maile til Margit i Thule,
der havde brugt 1½ år på at forberede min rejse og hele kursusprogrammet deroppe. Hun havde
drømt om, at Greenland Contractors skulle have en grundig psykisk-arbejdsmiljø-indsprøjtning,
som kunne sætte en ny dagsorden. Så der var ikke andet at gøre, end at håbe på, at både tandrod og
ryg ville falde til ro undervejs til Thule.
Turen til Kastrup gik fint, for Ulla tog med derud og bar kufferten helt hen til afvejningen. Som kvinden ved skranken sagde til os: ”Det er da kærlighed”. Nemlig. Og det var heller
ikke så svært at komme til Søndre Strømfjord. Det var jo bare at sætte sig ind i maskinen. Det var
med det samme tydeligt, at vi ikke var på vej til Frankfurt eller Mallorca. Ikke kun fordi der var
mange passagerer med helt eller halvt ”grønlandsk udseende”, men især fordi der var så få slipsedrenge. Selv på første klasse så folk helt almindelige ud. Lige bag ved mig sad en lille fyr med Tshirt, der lignede den flok med grønlandsk baggrund, der holder til på Christianshavns Torv. Han
lugtede langt væk af alkohol på en måde, som man kun finder hos folk, der har drukket tæt i dagevis, og jeg var spændt på, om stewardesserne ville servere alkohol for ham. Det viste sig, at han kun
kunne få sodavand og den slags, og jeg sad lige og funderede over, hvor fornuftigt det var, da den
stakkels mand fik et anfald med kraftige kramper og opkast. Der var straks to stewardesser hos ham
for at hjælpe, og inden for 10 sekunder havde de tilkaldt de to sygeplejersker, der var i maskinen.
Sammen med den grønlandsk talende stewardesse gik de så i gang med at hjælpe ham, og det var et
imponerende forløb. De var dygtige og professionelle og samtidigt fantastisk venlige, ja næsten
kærlige. Da de først havde reddet hans tænder, som forsvarligt blev puttet ned i en plasticpose, gik
de i gang med at behandle ham, hvorefter han fik pleje bagerst i flyet, mens sæderne bagved blev
gjort rene. Det mest slående var den store respekt, de behandlede ham med under hele forløbet.
Konstant henvendte de sig til ham på grønlandsk, selv om han kunne en del dansk. Og der blev hele
tiden lyttet til det, han sagde. Virkelig flot. Respekt!
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Ved ankomsten til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) blev han hentet af endnu en sygeplejerske, som også behandlede ham med enorm venlighed og respekt, og senere mødte jeg ham i
cafeteriet i fin form. Bagefter kom jeg til at tænke på, om hans anfald måske skyldtes abstinenser?
Måske det ville have været bedre at give ham et par øl undervejs?
I Kangerlussuaq gik jeg en tur i omegnen (minus 5 grader og flot vejr), fik en frokost
og ville så hvile ryggen og få en lille lur på værelset. Da jeg vågnede, var klokken halv tolv(!), så
det må da siges, at være en eftermiddagslur med format. Jeg lagde mig så over på den anden side og
sov til kl. halv syv næste morgen. Sådan. Det er længe siden, at jeg har sovet 14 timer i træk (plus
de to timer i flyet).
23-4. Turen til Thule Air Base gik glat. Ved skranken sagde jeg blot, hvad jeg hed, og uden at vise
skyggen af billet eller pas, fik jeg mit boarding pas udleveret. Betingelsen var, at jeg stillede mig op
på vægten sammen med håndbagagen (81 kg), så at kaptajnen kunne vide, hvor mange kilo han fik
om bord. At dette giver mening, gik op for mig, da jeg så de andre passagerer, som næsten alle var
danskere, der arbejder for Greenland Contractors. Mange af dem havde nemlig en ekstra kuffert
med, som sad lige oven for bæltet og derfor ikke var blevet vejet med ind.
Turen op langs kysten var fantastisk. Flot vejr hele vejen og den ene unikke udsigt ind
over isbjerge, gletsjere, fjorde, snesletter, søer og bjerge efter den anden. Efter mere end fire timers
flyvning var der én ting, der gjorde det mest uudslettelige indtryk: Ikke et eneste sted undervejs
kunne man se spor efter mennesker eller menneskelig aktivitet: Ingen bosteder eller byer, ingen
spor eller veje i sneen, ingen skibe eller motorbåde, simpelthen intet. Kun endeløse vidder, der tilsyneladende var uberørte af mennesker, hvad de selvfølgelig ikke er. Når man sidder og ser ud over
dette kystlandskab, kan man ikke forstå, at den grønlandske natur er truet af jagt, eller at den globale opvarmning er i fuld gang. Tænk på det syn, der møder én, når man flyver fire timer sydpå fra
København!
Thule er et sted med en lang og dramatisk historie. Ved udgravninger i 1913-14, 1937
og 1946 er der fundet over 1000 efterladenskaber helt tilbage fra år 1000. Først kom Dorset
kulturen og siden den såkaldte Thule kultur. Den første europæer, der kom til området, var William
Baffin, som kom dertil i 1616. Hvad der fik ham til at sejle den vej i en øde og kold verden, ved jeg
ikke. Men hans beskrivelser af forholdene var så fantastiske, at der gik over 200 år, før andre europæere vovede sig derop. I 1818 kom John Ross så derop, og senere gjorde hvalfangerbådenes
besætninger, hvad de kunne, for at der ikke skulle være for meget indavl på de kanter. Knud Rasmussen begyndte sine mange rejser i området i 1903-04 og kom tilbage mange gange senere i
forbindelse med sine fantastiske slæderejser. I 1909 fik man installeret en missionær og en kateket i
Thule. Fra det tidspunkt vajede det danske flag over Thuleboernes bygd, selv om ingen jo havde
drømt om at spørge dem, om de ville tilhøre et land langt væk, som de kun havde de allermest
tågede forestillinger om. Internationalt var der ingen enighed om, hvem området skulle høre under,
og Peary fik et chok, da han i 1909 så det danske flag i Thule. Han forstod, at han var kommet en
postgang for sent.
I årene derefter var Knud Rasmussen den store primus motor bag de mange initiativer
omkring Thule, delvist i samarbejde med Peter Freuchen. Efter at have lært Thuleboernes sagn og
fortællinger at kende, tog han i 1928 initiativ til ”Thuleloven”, som blev anerkendt af den danske
regering og var i kraft til 1950. I 1932 døde Knud Rasmussen, og ansvaret for området overgik til
den danske stat. Under krigen var forbindelsen til Grønland jo stort set sat ud af kraft, og efter
krigen måtte Thuleboerne sande, at verden var forandret. Amerikanerne havde ved at kaste et blik
på en globus fundet ud af, at Thule ville være det ideelle sted til at overvåge mulige angreb fra
Sovjet Unionen, hvorfor man besluttede at bygge en base på stedet. Thule-boerne blev så tvangsforflyttet cirka 100 km nordpå til et område med langt ringere fangst. Uden varsel og uden kompen-
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sation. De tog navnet Qaanaaq med sig derop (det samme som vi kalder Thule). Husene i det
oprindelige Qaanaaq og enkelte rester af tørvehytter ligger stadig tilbage som minder om den
svundne tid.
Det er utroligt at nogen mennesker overhovedet har kunnet overleve heroppe. Og
endnu mere utroligt, at alle eskimoerne kom denne vej fra det nordlige Canada og ned langs den
grønlandske vestkyst, da de indvandrede for cirka 500 år siden. (På det tidspunkt må de oprindelige
beboere have været uddøde). Hvordan fandt de dog vej ned langs den barske og ugæstfri kyst, og
hvordan gik det til, at de kunne opretholde forbindelsen over flere hundrede kilometer uden andre
transportmidler end kajakker og hundeslæder? Og hvordan kunne de spredes helt op langs den
endnu mere barske østkyst?
Nå, tilbage til nutiden: I Thule ventede Margit på mig og tog mig straks ud på en
rundtur i området. Basens grimme barakker ligger midt i et utroligt flot landskab med meget
karakteristiske landskabsformer og den smukkeste fjord, man kan forestille sig. Ude på fjorden
kunne vi se fire hundeslæder på vej hen over isen. Det var Qaanaaq beboere, der skulle over og
skyde sæler og fugle ved fjeldet, så fangerkulturen lever stadigvæk heroppe.
Eftermiddagen gik med at få udleveret polarudstyr og overvære instruktionen i sikkerhed på basen. Det største emne var sikkerhed i forbindelse med storm. Der er fire stormvarsler,
nemlig alpha, bravo, charlie og delta. Ved alpha og bravo har man lov til at arbejde videre, men
ved charlie skal man straks bevæge sig to og to tilbage til boligen, hvor man skal blive, indtil
stormen er tilbage på bravo igen. Ved delta står jord og himmel i et (det er som regel om vinteren,
hvor der er mørkt i forvejen), og det er livsfarligt at prøve at færdes ude. Ved charlie og delta skal
man vide, hvor alle opholder sig, så hvis man er gået i seng i den forkerte barak, vil det uvægerligt
blive opdaget. (Hvilket man siger med et stort grin). I stormsæsonen skal alle meddele, hvor de
tager hen, hvis de bevæger sig uden for basen, og det er forbudt at tage alene nogen som helst steder
hen. Overalt langs vejene er der små ”shelters”, som ligner små containere, der er tøjret til jorden
med stålwirer for ikke at blæse væk. Her er der nødforsyninger til knap en uge, et par senge, en ovn
og nogle bøger og spil. Og så er der en telefon, hvorfra man kan ringe ind og fortælle, at man er
strandet uden for basen i en storm.
Der er cirka 400 ansatte i Greenland Contractors, hvoraf de cirka 90 er grønlændere.
Alt andet lige forsøger man at rekruttere så mange grønlændere som muligt, idet jobbet giver mange
kvalifikationer, som kan bruges andre steder i landet. Det er vanskeligt at rekruttere så mange
grønlændere, som man gerne ville, da det kniber med de nødvendige (sproglige) færdigheder.
Firmaet ejes for to tredjedele af Højgaard A/S og for den sidste tredjedels vedkommende af
Hjemmestyret via et selskab. Man arbejder for øjeblikket på en ti-års kontrakt, som man har vundet
i offentligt udbud. (De har hidtil vundet alle udbud, selv om der nogle gange har været ret hård
konkurrence). Den normale arbejdstid er 51 timer per uge, men folk som Margit ligger normalt på
60 timer (fra 6 til 18 hver dag) plus overarbejde i weekender og aftener. Det er forbudt at strejke, og
folk med alkoholproblemer sendes straks hjem. Det samme gælder, hvis man ryger i sengen.
Personaleomsætningen er høj, men enkelte ansatte har været på basen i rigtig mange
år. Man kan jo undre sig over, hvad der får folk til at blive sådan et sted, hvor man ikke må have sin
familie med, i over 25 år (der findes en væg med billeder af over 20 mænd, som har haft 25 års
jubilæum). Der er naturligvis mange forklaringer. Én af dem er, at en del af mændene har en hustru
i Thailand. Dér tager de så hen i de forholdsvis lange ferie- og afspadseringsperioder. Hustruen
passer så huset og den udvidede familie, og hendes levestandard er høj sammenlignet med andre i
Thailand. Når Thule-manden så kommer hjem til familien, bliver han behandlet som familiens
overhoved, og hvis konen brokker sig over noget ”forstår han alligevel ikke, hvad hun siger”, som
jeg fik forklaret, idet konen som regel ikke taler engelsk. Mange af disse mænd har kappet al
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forbindelse til Danmark og skal leve i Thailand, når de går på pension. Sådan kan man også gøre!
Det er jo svært at finde baglandshustruer i Danmark i dag.
Et andet eksempel er meteorologen fra USA, der har arbejdet på basen i 34 år. Han er
lidt ”for sig selv”. Han er dybt optaget af en lang række forskellige emner: Fotografering, klassisk
musik, floraen i Nordgrønland og mange andre ting, som han dagligt studerer på nettet, idet hans
egentlige job kun tager to-tre timer dagligt. Han har solgt fotos til en lang række tidsskrifter og
bøger, hvilket man let forstår, når man ser hans billeder. Undertiden tager han ud til en klippe, der
står langt ude i fjorden, og som hedder ”Heksens brystvorte”. Det er en skarp klippe af form som en
hjørnetand, som hele tiden skifter form og farve afhængig af lyset. Ind imellem ligner den ganske
rigtigt en strittende brystvorte. Her er tusinder af fugle, og ellers hører man kun vinden og havet.
Her kan han så opholde sig i mange dage og undertiden uger. Til sidst skal man passe på ikke at
høre alt for godt efter de stemmer, der blander sig med fuglene, som han siger. Det må være nogle
af eskimoernes ånder, der prøver at komme til orde.
24-4. Man mærker, at vi er i en slags mini-USA. Overalt er der små formaninger. For eksempel må
man ikke lave jokes om bomber, terror, kapring af flyvemaskiner og al den slags. Det er ikke blot
forbudt, men ligefrem belagt med strenge fængselsstraffe. Man bliver også mindet om, at både bly
og asbest er farligt. Der er små opslag overalt, hvor man får at vide, at der bag malingen på væggen
kan skjule sig et lag maling, der indeholder bly. Det er en relevant advarsel, hvis den yderste maling
skaller af, og man så giver sig til at slikke på væggene i flere dage. For eksempel har man set børn i
børnehaver, der har fået bly i sig på den måde. Problemet er blot, at der ikke er børn på basen, da
man ikke har familierne med. Så er det mere uskyldigt med de små opråb i kantinen, hvor man hele
tiden mindes om, hvilke retter, der er ”heart healthy”.
I dag underviste jeg sikkerhedsorganisationen i psykisk arbejdsmiljø hele eftermiddagen. Jeg ankom til undervisningslokalet sammen med Margit cirka en time før, vi skulle starte.
Det viste sig at være en god ide, da vi ikke rigtigt kunne komme ind i bygningen. Da vi så kom ind,
viste det sig, at det lokale, vi skulle være i, var en nyindrettet minibiograf med cirka 40 pladser
(bløde biografsæder betrukket med flot rødt stof). Ikke nogen særlig hensigtsmæssig indretning for
et oplæg til dialog og snak deltagerne imellem. Næste problem var, at der var hundekoldt i lokalet,
og man kunne ikke rigtig finde nogen, der vidste, hvordan man skruede op for varmen. Dertil kom
så, at computeren ikke kunne gå på intranettet, hvor min præsentation lå, samt at kanonen ikke
kunne fokusere, hvilket medførte, at teksten var noget uklar. Endelig blev den øverste del af
dias’erne skåret af, således at man ikke kunne se teksten for oven. Men som mit barnebarn Marius
har lært mig at sige: ”Det er småting”.
Det har tit slået mig, at man bruger tusinder af kroner på at bringe folk sammen for så
at ende op i lokaler med helt elendige forhold, hvor man ikke kan se eller høre, hvor der er larm
udefra, eller hvor der er for koldt eller for varmt. En gang i Stockholm var lærredet så lille at
absolut ingen kunne se noget (nærmest som de lærreder, vi brugte i min barndom, når nogen ville
vise lysbilleder fra ferien til Gardasøen). En anden gang i Rom måtte vi vælge mellem enten at
udholde en infernalsk larm fra gaden eller at sidde i en temperatur på cirka 45 grader i lokalet, der
var så langt og smalt, at ingen kunne se hinanden alligevel. I Helsingfors sad vi i et fornemt lokale
med cirka 30 meter til loftet, hvor ingen mikrofoner virkede, og hvor der var halvmørkt. Og i
Utrecht var vi så mange i et så lille lokale, at kun de heldige kunne have deres papirer liggende
foran sig. Resten sad og fægtede med de mange møde-papirer på skødet eller på gulvet. Osv osv.
Nå, det gik alligevel. Der er jo ikke noget, der hedder problemer, så vi gik løs på
udfordringerne med krum hals. Til sidst måtte jeg skynde mig lidt for at nå det hele, men det er jeg
efterhånden vant til. Da jeg rundede af, viste det sig imidlertid, at jeg havde en hel time tilbage! Jeg
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havde simpelthen set forkert på uret! Det viste sig at være alle tiders fejltagelse, idet der på denne
måde blev rigtig god tid til dialog og diskussion bagefter. Efterhånden som snakken gik, blev det
mere og mere klart, at deres primære problem nok ligger indenfor ledelse og samarbejde (og ikke
tidspres, lav indflydelse eller den slags). Det er jo et særligt vilkår at gå op og ned ad hinanden hele
tiden samtidigt med, at man i det store og hele ikke kan forlade baseområdet. Som lederen heroppe
siger: ”Lad os se det i øjnene: Det er en arbejdslejr”. Sådan et liv kræver nogle store sociale kompetencer, og det er jo ikke nødvendigvis noget, alle er i besiddelse af.
25-4. I dag var det så ledernes tur. Der er mange slags ledere heroppe lige fra en overlæge til lederen for forplejning og rengøring. Det endte med at blive en rigtig god session, idet de var meget
aktive hele vejen igennem. Den øverste leder var igen til stede hele dagen, men valgte i dag ikke at
sige en lyd, og hendes tilstedeværelse lagde tilsyneladende ikke den store dæmper på folk. Hovedemnet var ledelse og psykisk arbejdsmiljø, og vi kom gentagne gange ind på ”det særlige ved
Danmark” og det danske arbejdsmarked. Heroppe har de jo dagligt lejlighed til at iagttage de kulturelle forskelle mellem den amerikanske og den danske måde at gøre tingene på.
En af brandmændene kom med nogle meget slående eksempler. For eksempel havde
han været på et kursus, hvor man skulle lære at reparere bombekratere i landingsbaner så hurtigt og
effektivt som muligt. Amerikanerne havde udviklet et system, hvor der skulle bruges 39 mand til
opgaven. Efter nogen tid havde danskerne udviklet deres eget system, hvor de kunne udføre opgaven hurtigere med 12 mand. Oven i købet var det danske system mere effektivt, idet holdet på 12
kunne fortsætte selv om et par stykker skulle falde fra i kampens hede. De kunne endda fortsætte
uden leder. Amerikanerne var derimod stærkt handicappede ved tabet af blot en mand, idet man jo
så manglede kompetencen i det, han skulle lave. Der er altså tale om forskellen på en opsplittet,
tayloristisk produktionsmåde og en moderne flad organisation med meget brede jobbeskrivelser og
stor videndeling. Ved eftersyn af flyvemaskiner gjorde det samme sig gældende: Fire danskere
kunne klare opgaven bedre og hurtigere end 11 amerikanere. Et tredje eksempel kom fra køkkenet i
”klubben”, hvor man undertiden gik hen for at hygge sig. Når amerikanerne havde tjansen, kunne
der være lang kø og stor travlhed ved pizzaboden, men de andre, der var på vagt, kunne ikke finde
på at hjælpe den stakkels pizza-mand eller kvinde. De passede deres job, selv om der ikke var noget
at lave. Når man så spurgte amerikanerne, hvorfor de ikke lavede det om, svarede de blot, at det
kunne man ikke. ”Sådan er systemet nu en gang”.
En af de helt store opgaver heroppe er at ”dække sin røv”, som de siger, direkte
oversat efter det amerikanske ”cover my ass”. Utroligt meget af papirarbejdet og de fleste af
procedurerne er omstændelige og unødigt indviklede, idet de er udformet efter den logik, at der
(bagefter) ikke skal være noget at ”komme efter”. Lige noget for Anders Fogh. I det omfang, man
laver fejl, skjules de, således at man ikke får vrøvl højere oppe i systemet. Chief Commander er en
oberst, som kun er på basen i ét år, og han udsætter alle de virkeligt ubehagelige ting til den næste
commander, hvis han kan komme af sted med det. Så bliver hans karriere ikke plettet af ”problemer
på Thulebasen”. Problemet er blot, at den forrige commander jo også opførte sig sådan, så man
kører efterhånden videre med en masse ophobede problemer, som ingen rigtigt vil røre ved.
Den biograf, som undervisningen foregik i, skal være ”monumentet” over den
nuværende commander. Han skal altså kunne skrive i papirerne, at det var ham, der fik indrettet en
superbiograf med flotte sæder og et helt moderne teknisk apparatur. Håndværkerne havde tidligt
gjort opmærksom på, at der ville blive koldt i biografen, og at der ville blive problemer med
transmissionen mellem computer og kanon, da kablet, der forbinder de to, ikke har den tilstrækkelige kvalitet. Der var imidlertid ikke afsat penge (eller tid) til at lave tingene ordentligt, hvilket så
resulterer i, at der er hundekoldt i biografen. Under min undervisning sad folk med overtøj på for at
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holde varmen. Den dårlige transmission gjorde, at teksten på dias’erne var uklar. Men disse problemer registreres ingen steder og ”eksisterer” således ikke. Hvad den næste commander så vil stille
op, må tiden vise. I forbindelse med bygningen af biografen har commanderen valgt at nedlægge
biblioteket, men da han selv kun læser ting på nettet, synes han ikke, at det er et væsentligt tab for
basens beboere, så det registreres ikke i de skriftlige indberetninger.
Om aftenen var der den helt store vinsmagning og en fem-retters menu. Jeg var
inviteret sammen med Margit, hvilket var en stor ære. Commanderen var også til stede sammen
med andre honoratiores. Aftenens chefkok kom fra Kong Hans i Købehavn, så han kender nok sit
håndværk. Heroppe arbejder han i indkøbsafdelingen for at slappe af fra ræset i den fornemme ende
af dansk og international gastronomi. Så har han tid til at være medlem af dykkerklubben, surfe
både på nettet og på fjeldet osv. De fem retter var: ”Golden fried Greenlandic wolfish”, ”Chicken
terrine a la Lyon”, ”Roasted rack of lamb”, ”Crottin de Chavignol Aoc” og ”Gateau Marcel”. Til
hver ret var der to vine, som blev serveret i meget store glas. Man kunne så sammenligne disse to
vine med hinanden. For eksempel var der en Chardonnay og en Pinot Gris til havkatten. Flaskerne
kunne købes af den meget kyndige vinekspert, Stig Modin, der var fløjet ind til lejligheden. Den
dyreste kostede kun 400 kr, men om mandagen ville man gå op i et andet prisleje: fra 262 til 1.195
kroner per flaske. Hvis man drak alt det, der blev skænket op til én, ville man formentlig ikke kunne
gå oprejst derfra, så der blev hele tiden båret store kander rundt, hvor ”sjatterne” blev hældt i. Det
var en fremragende middag til 5 kokkehuer. En af de bedste, jeg har smagt i mit liv. Vi forskere har
også frynsegoder!
Under middagen var jeg henne og snakke med commanderen, som er en ret ung fyr
med latinamerikansk udseende. Jeg fortalte ham, hvor venlige og imødekommende alle var på
basen, og han spurgte mig så, hvordan jeg opfattede de ansatte. Jeg sagde noget om, et det jo var
tydeligt, at de havde meget forskellige bevæggrunde for at komme til Thule (enten penge, oplevelse
eller flugt fra ”noget” derhjemme). Det fik ham til at udbryde (og afbryde), at jeg havde helt ret.
”We are all one big family up here” gentog han gang på gang på en snes forskellige måder. Sådan
fortsatte ”samtalen” et stykke tid. Hans kommentar til alle spørgsmål eller kommentarer var
”YEAAH, we are all one big family up here”. Hans mimik og kropssprog var energisk og virkede
helt autentisk, hvilket var underligt i lyset af, at han jo helt øjensynligt hverken hørte efter, hvad jeg
sagde, eller hvad han selv sagde. Han havde simpelthen en automatpilot, som virkede enormt
venlig, energisk og ægte, selv om det, han sagde, var blottet for indhold. Måske er det derfor, han
har gjort så hurtig karriere i luftvåbenet. Både Bush og Anders Fogh kan noget af det samme, men
ham her var endnu bedre.
26-4. Vågnede op ved 8-tiden og gik op og fik morgenmad sammen med nogle af de ansatte fra
brandstationen. En af dem – Åge – tilbød at køre mig rundt på den ”store sightseeing tur” i området,
hvilket jeg ikke kunne sige nej til. Han tog en ny kollega – Morten – med i den flotte Fire Chief
firehjuls trækker med gule og blå blink. Vi kørte så rundt i landskabet, hvor der ligger militære
installationer spredt ud over et meget stort område. Thule har jo i mange år været en del af Early
Warning Systemet, og det er vistnok også en del af det nye missilskjold. Dertil kommer en masse
andre installationer, som har enorm betydning for både luftfarten og den internationale kommunikation. Så vidt jeg forstod, går 80% af kommunikationen mellem styrkerne i Irak og USA gennem
Thule. Noget af det mest imponerende at se var det enorme kraftværk, som er placeret langt inde i
landet på et højdedrag. Her står otte kæmpestore turbiner i en enorm hal og er klar til at gå i gang,
hvis det normale kraftværk nede i Thule af en eller anden grund skulle sætte ud. Så vidt jeg forstod,
havde der aldrig været brug for det, men ikke desto mindre er det bemandet i døgndrift, og der
bliver til stadighed investeret i vedligeholdelse og forbedringer. Man kan simpelthen ikke ”tåle”, at
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Thule ikke fungerer. Det er meget imponerende, at man har kunnet bygge alle disse enorme
bygninger heroppe. Der er nemlig permafrost mellem 200 og 500 meter ned i jorden, hvilket
betyder, at varmen fra en stor bygning udgør et betydeligt problem. Hvis den ”siver ned” i jorden
under bygningen, vil permafrosten tø op, og bygningen vil synke ned, da jorden uden frost er meget
blød. Derfor er der kæmpe metalrør under alle større bygninger, som pumper ”varm” luft væk fra
bygningen og ud i det fri.
Undervejs kom vi forbi nogle udsigtspunkter, hvorfra man havde en helt fantastisk
udsigt over fjorden, fjeldene og indlandsisen. Fra et bestemt sted kunne man se både fjorden og tre
gletsjere, der går ud i fjorden. Jeg fik at vide, at dette er det eneste sted i verden, hvor man fra et
punkt kan se tre gletsjere. Samtidigt er sigtbarheden helt enorm. En afstand på 20 km virker som
om, den kun er på 2 km. Så man kan godt stå og miste pusten. Det er simpelthen ubeskriveligt
smukt – og så er der næsten mere end stille. I Danmark er det vel næsten umuligt at finde steder,
hvor der er fuldstændig stilhed. Og hvis man ikke kan høre biler, flyvemaskiner eller andre maskiner, er der jo altid vindens susen eller hvisken. Heroppe er der ingen af disse ting. Bortset fra et par
flyvemaskiner om dagen og en sjælden slædehund, der hyler på mad. I nærheden af lossepladsen,
hvor man smider alting hen uden den fjerneste form for affaldssortering, så vi en masse kulsorte
ravne og tre polarræve. Senere så vi to sneharer i voldsom kamp. De var i den grad optaget af deres
indædte kamp, at de ikke bemærkede, at vi holdt få meter fra dem. Det gik så voldsomt for sig, at
store totter fra pelsene stod om ørerne på dem. Pludselig så det ud til, at den ene fik overtaget og gik
sejrrigt ud af tvekampen, og i samme sekund var den anden snehare forsvundet – det så ud som om,
den bogstaveligt talt forsvandt i den hvide sne, eller måske snarere blev forvandlet til sne, og vi
kunne ikke finde et eneste spor efter den.
Sent om eftermiddagen overtog Margit så guide-jobbet efter Åge og tog mig med ud
på Dundas Village, som er det nye navn for det oprindelige Thule, hvor grønlænderne boede, inden
de blev forflyttet til det nuværende Qaanaaq. Her ligger nogle spredte træhuse samt nogle usle
”ruiner” efter de oprindelige tørvebeklædte træhuse, som man boede i tidligere. Disse usle huse er
nu ved at forfalde fuldstændigt, og det ser ikke ud til, at nogen gør noget for, at denne del af
Grønlands historie skal bevares. Også herude er der en vidunderlig stilhed, og man kan se, hvor
mange smukke blomster der er i sæsonen. På denne tid står alle frøstandene tilbage i indtørret form,
herunder polarvalmuen og mange andre blomster, som Margit har fotograferet på meget professionel vis. Alle disse planter skal nå at vokse op, blomstre og sætte frø på meget kort tid, før den næste
frostperiode sætter ind.
Seks-syv hundespand fra Qaanaaq var spredt rundt omkring træhusene, hvoraf et par
stykker stadig tilhører fangerne. Hundene i disse flokke var selvfølgelig bundet, og mange af dem lå
og slumrede, men de var alligevel hele tiden på vagt. Pludselig var de alle på benene, og vi opdagede hvorfor: En fanger kom ud af et af træhusene med sin lange kniv. Hundene kunne fornemme, at
der måske vankede mad. I første omgang blev de dog skuffede. Fangeren kom ned til os og sagde
goddag. Han var en lille rund fyr med en umiskendelig aura af whisky rundt omkring sig. Han talte
ikke særlig godt dansk, men vi kunne forstå på ham, at han skulle til Qaanaaq næste dag med sin
slæde og ni hunde. Det er en rejse på tre døgn, og han skulle sove i telt undervejs. Så kom hans
kammerat ud af huset og sluttede sig til os. Også han havde taget godt for sig af snaps og whisky og
havde lidt svært ved at stå på benene. Han tog straks en isbjørneklo op af lommen og spurgte, om vi
ville købe den. Den skulle koste 50 dollars. En ganske pæn pris, synes jeg, men Margit slog straks
til og gav ham de 50 dollars. Således opmuntret spurgte den anden, om vi ikke havde noget whisky.
Det kunne vi jo desværre ikke hjælpe ham med. Så inviterede de os til sæl-flåning. De havde lige
skudt en dejlig tyk sæl, som den ene af dem gik i gang med at flå. Da han havde taget de bedste
stykker fra til dem selv, skar han resten i passende stykker og fyldte dem i nogle store plastik poser.
Og så begyndte han at fodre hundene, hvilket var et spektakulært skue. Uanset hvad hundene fik i
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munden, slugte de det i én eller to mundfulde. Det gjaldt for både pels, tarme, lever, luffer og alt det
andet, som blev kastet til dem. Uden undtagelse blev alt grebet i luften og straks sat til livs. På den
måde blev hakkeordenen sat ud af kraft, idet den store alfa-han ellers ville have fået det hele. Han
fik simpelthen ikke tid til at ”kræve sin ret”, før de andre hunde havde slugt maden. Undertiden
overfaldt førerhunden en af de andre for at vise sin magt, men de lagde sig straks på ryggen og peb
ynkeligt, hvilket øjensynligt gjorde ham tilfreds, så at han ophørte med sin skånselsløse mobning.
Sådan kan man også bringe leder-mobning til ophør.
Fangerne fra Qaanaaq har som sagt fået overdraget et par af husene, så at de har et
sted at være, når de besøger basen. Desværre er disse huse efterhånden i en miserabel tilstand. Der
er ikke ordentlige senge, men kun snavsede tæpper og ubestemmelige klædningsstykker rundt
omkring på gulvet. Tømte flasker ligger mange steder. Ret trøstesløst. Folk taler helst ikke om
Grønlands situation heroppe, men når det sker, er det meget svært at finde holdepunkter for optimisme. Mange mener, at vold, incest, alkoholisme og analfabetisme er langt mere udbredt, end man
forestiller sig nede i Danmark. Og at det hele kun bliver værre, når selvstyret kommer og de mange
mineral- og oliepenge begynder at strømme ned i Grønlands pengekasse. Vi får se. Forhåbentlig er
der tale om en skuffelse, der ikke går i opfyldelse.
27-4. Atter en dejlig dag med sol og minus 8-12 grader. Efter morgenmaden gik jeg i fitness. Der er
en kæmpehal på størrelse med forum, og man kan gå til stort set alt: Boksning, bowling, hockey,
basketball, volleyball, tennis, badminton, squash, indendørs fodbold og altså fitness. Dertil kommer
alle klubberne: Madlavning, foto, dykning, natur, tømmerflåde, go-cart, osv. Tømmerflåden er et
selvstændigt projekt, som nogle af mændene startede sidste år. De byggede en flot tømmerflåde
med bænke og borde, grill, rækværk osv. Så lavede de en aftale med en af grønlænderne, der
forsynede dem med friske sæler. De lavede så nogle enorme kroge, som de satte saftige stykker af
sælkød på som madding. På den måde kunne de fiske grønlandshajer. De er desværre giftige, men
så snart de fik dem indenbords, blev hajerne målt og vejet, og så blev der optaget billeder og film
(det kendte motiv: stolt mand med stor fisk), hvorefter hajerne blev sat fri igen. I løbet af de seneste
to år har man fået to ekstra frynsegoder, nemlig en masse go-cart biler af den ”rigtige slags” og en
båd til sejladser i de to måneder, hvor fjorden er nogenlunde isfri. Der er vel at mærke tale om en
båd med sovepladser, kabys og det hele.
Basen har længe haft det eneste skib i det amerikanske luftvåben, nemlig et fartøj på
størrelse med en fiskekutter, som bruges til at skubbe isbjerge væk med, når de store forsyningsskibe ankommer. Det er vigtigt, at de kan komme til kajen, da man er ekstremt afhængig af de forsyninger, der bliver sejlet ind om sommeren.
Om eftermiddagen var der søndagshygge i Community Centre, hvor man kunne få
tiramisu lagkage med masser af flødeskum. Num num. I det hele taget er der mange, der taler om
kost og vægt heroppe. På hele baseområdet er der konstant taxier og busser, der kører rundt og
bringer folk fra sted til sted. Det er gratis, og chaufførerne kigger undrende på én (altså mig), hvis
man bare går rundt på sine gå-ben, selv om der i de allerfleste tilfælde ikke er ret meget mere end
10 minutters gang. Væsentligt over halvdelen af de amerikanske soldater på basen vejer mindst 10
kg ”for meget”. Man lægger mærke til det, når der kommer en slank ung mand forbi. For ikke at
sige kvinde.
28-4. Kom for sent til morgenmad, da tutten lukkede kl. 8.00. Jeg var der kl. 8.05, så der var egentlig lukket, men jeg blev reddet af chefen, der førte mig ind i det særlige rum, hvor lederne netop
havde afsluttet deres morgen-ledermøde. Det er et rum med billeder af moskusokser overalt og med
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stole betrukket med okselæder. Rigtig executive stemning. Der var billeder fra den store moskusokse flytning i 1986, hvor 27 moskusokser blev fløjet fra Søndre Strømfjord området til Thule
området. Man bedøvede dem simpelthen og fløj dem herop. Siden satte man dem ud tre steder. I
dag har de overlevet ét af stederne, nemlig i Grønnedalen. Måske er resten endt i en madgryde i
Qaanaaq. Det er i hvert fald den herskende hypotese heroppe. Det er utroligt, at okserne har
overlevet i dette klima. Når det er minus 30 grader og orkan, klumper de sig sammen i en tæt
gruppe med de små kalve i midten og venter på bedre tider. Det største problem for dem i Grønnedalen har været, at der er for grønt og blødt. De får simpelthen ikke slidt deres klove ned, da der er
for få sten og klipper, hvilket efterhånden har gjort dem meget dårligt gående. Det er derfor besluttet, at de syv moskusokser, som grønlænderne har lov til at skyde fra og med den 1-5, skal være
dem med de dårligste (længste) klove.
Man hører hele tiden historier om storme heroppe. Alle har en utrolig respekt for dem.
En af de håndværkere, der har været heroppe længst, kunne fortælle om to personer, der simpelthen
blæste væk i en storm. Man har aldrig fundet det mindste spor af nogen af dem. En af ingeniørerne
fortalte, at man under de værste storme i bogstaveligste forstand ikke kunne se en hånd for sig, selv
om det er lyst. Det hele er hvidt, som om man befinder sig i en hvid væske. Den højeste vindhastighed, man har målt i en storm heroppe, skulle være cirka 230 miles i timen. Igen: Hvordan har eskimoerne kunnet overleve?
Om formiddagen tog ingeniøren Helle, vores vinekspert Stig og jeg ud til et sted, der
kaldes Detachment 3, hvor der er 4-5 af de karakteristiske hvide ”golfkugler” i landskabet. Disse
kugler består af hvide trekantede kevlar stykker, som kan modstå næsten alt. Inden under dem er der
radioteleskoper, som står for al kommunikationen med og overvågningen af satellitter. Så vidt jeg
forstod, kredser der cirka 1700 ”objekter” rundt derude, og de, der flyver nærmest jorden, har alle
sammen en bane, der bringer dem over polerne, hvilket er forklaringen på, at Thule ligger så perfekt. Hvis der så er to ”objekter”, der er på kollisionskurs, gør man, hvad man kan, for at korrigere
kursen, så at der ikke går en satellit tabt. En anden type af satellitter er dem, der kredser rundt om
ækvator (eller rettere står over en fast punkt over ækvator og følger med i jordens rotation). Dem
har man ikke noget at gøre med heroppe. Det var commander Decastro, der viste os rundt, efter at vi
havde været igennem en lang række sikkerhedscheck. Undervejs fik vi at vide, at man ikke ville
tøve med at skyde (os), hvis vi ikke gjorde helt, som de sagde under vores besøg. Disse vagter med
skyderen klar ligner alle sammen high school kids, der er anbragt det forkerte sted med det helt
forkerte legetøj i hænderne. Men man skal ikke spøge med dem, har jeg fået at vide. Både Decastro
og de andre højtstående militærpersoner, vi har mødt, har en meget venlig og korrekt måde at være
meget uvenlige på. De viste os et slide-show, der var meget professionelt, og gik så rundt på
området med os og viste os en masse grej, som vi ikke havde den ringeste forstand på. Ingeniør
Helle er clearet på et meget højt niveau (det højeste niveau man kan blive som dansker), så hun ved
en masse, som hun ikke kan fortælle os. Hun har deltaget i utroligt mange ting omkring Thule og er
nok et af de mennesker, der ved mest om tingene heroppe.
Over middag tog Helle os op til den store radar installation (BMWES), som har afløst
de store skærme på størrelse med fodboldbaner, som man tidligere forbandt med Thule. Denne
radarovervågning dækker en vinkel på cirka 270 grader, hvilket – tilfældigvis – nogenlunde svarer
til en vinkel, der dækker hele det tidligere Sovjetunionen. Inden for denne vinkel kan man observere
alt, der har en størrelse fra en baseball og opad. Man sorterer det fra, som man ikke er interesseret i
– herunder flyvemaskiner, fugle og meteorer. På det seneste er russerne begyndt at fortælle amerikanerne om deres affyringer af missiler, raketter og den slags, således at der ikke skal opstå
”misforståelser”. Når man observerer noget, der ikke er, ”som det skal være”, informerer man straks
Colorado. For en sikkerheds skyld ringer man også til dem, således at informationerne dobbeltcheckes. Der er tilsvarende radarstationer en del andre steder i verden, men Thule er helt klart en af
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de vigtigste. I det helt centrale overvågningsrum sad der fire unge kvinder, der reelt var de centrale
personer i hele basen. For mig lignede de fire studerende, men der er efterhånden flere og flere
mennesker i verden der ser besynderligt unge ud, så de har nok været et sted i 30-erne. De hilste
pænt på os, men det var tydeligt, at der hele tiden skulle være mindst to, der var 100% koncentreret
om skærmene foran dem. Til sidst viste de os nogle nye firkantede installationer, der skulle være
100% fri for enhver form for stråling fra hvad som helst i universet. De skulle repræsentere
”fremtiden” inden for overvågning worldwide. Jeg går ud fra, at de skal overvåge mobiltelefoner,
sms-er, e-mails og den slags. Der bliver noget at se til.
Til sidst tog de os op på taget af radaranlægget, hvorfra der er den mest storslåede
udsigt, man kan forestille sig. Ikke alene kunne man se fjorden og de tre gletsjere, men man kunne
som ekstragevinst også se hele horisonten rundt – herunder indlandsisen og udsigten ind over dalen.
Der kan ikke være mange udsigter i verden, der matcher dette syn.
Efter at have set alt dette ekstremt avancerede udstyr placeret et af de mest ugæstfrie
steder i verden, er der i hvert fald tre konklusioner, man kan tillade sig at drage: 1. Dette sted er helt
usædvanligt vigtigt for amerikanerne. 2. Det er lige meget, hvad det koster. 3. Danmark har reelt
ikke noget at skulle have sagt. (HC Hansens gamle brev til USA, hvor han reelt gav dem lov til at
operere med atomvåben på dansk grund uden at give dem ”rigtig lov”, er nok det bedste udtryk for
det tredje punkt). Man kan sige meget om amerikanerne, men man kan i hvert fald sige, at når de
beslutter sig for noget, så gør de, hvad der skal til, og betaler det, det koster. I hvert fald når det
drejer sig om teknologiske ”løsninger” på politiske problemer.
Sidst på eftermiddagen ved 4-tiden holdt jeg så mit sidste foredrag på basen. Denne
gang var alle danskerne inviteret, og der kom cirka 120 mennesker. De startede med at få hakkebøf
med løg og kartofler, og så gik jeg løs med mit foredrag, der denne gang var lidt mere ”krydret”
med tegninger, fotos og den slags. Jeg har stor glæde af Pias utrættelige indsats for at forsyne mig
med alle mulige slags dias, der kan bruges i den slags sammenhænge. Og Margit her fra basen
havde sørget for flotte handouts til alle. Stemningen og følelsen af ”respons” var god, selv om der
ikke var så mange spørgsmål bagefter, hvilket nok hænger sammen med den store forsamling.
(Bildte jeg mig ind). Bagefter kom en maler fra Farum op til mig og fortalte mig, at han var meget
fortvivlet, fordi hans store datter, der er 14 år, bliver systematisk mobbet i sin klasse. Han ville
gerne have et godt råd. Vi fik snakket en del om, hvordan det ofte er i moderne klasser med teenage
børn, hvor sms-beskederne fyger om ørerne om dem, og hvor klikedannelser til stadighed skifter og
danner vindere og tabere. De førende piger i klassen havde sat nogle ”løjtnanter” til at mobbe
malerens datter, da hun var en ny pige i klassen og en farlig ”konkurrent”, idet hun ser godt ud og er
ret kvik. Nu havde hun forladt skolen og ville ikke derhen igen, og farmand sidder så heroppe i
Thule og føler sig helt magtesløs. På skolen var der ingen, der gjorde noget for at forhindre eller
forebygge den stigende mobning. Han kan ikke holde ud at være heroppe, mens det går så dårligt
for hans datter. Han tager hjem den 21-5.
Aftenen sluttede i fitness centeret , hvor jeg fik en længere snak med en af de ansatte,
som fortalte mig, at hendes leder allerede havde varslet, at hun ville gå i gang med at anvende
”Tages guldkorn”. Sådan. Hun mente, at de havde fået ”meget at tænke over”.
29-4. Så er det blevet minus 17. På grund af vinden svarer det til minus 23. Og stadig let skyet. Og
stadig sol døgnet rundt. I går blev jeg inviteret til at besøge hospitalet og brandstationen, og bagefter
ville de tage mig med til indlandsisen. Alle folk er stadigvæk utroligt venlige.
Rundturen på hospitalet var spændende. Alle heroppe er stolte af det nye og flotte
hospital, hvor man kan ”alt”. Operere, lave røntgenundersøgelser, isolere folk med smitsomme
sygdomme, foretage ultralydsscanning, gennemføre helbreds-checks osv. Der er kun få ansatte (fx
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kun to læger på ethvert givet tidspunkt), men de fleste kan en masse forskellige ting. Amerikanerne
”ånder dem hele tiden i nakken”, idet man arbejder med meget specifikke og rigide regler, som kan
være en stor kilde til irritation, men som man samtidigt betragter som et vilkår. Ifølge flere af de
ansatte er det største problem på basen, at så mange er overvægtige, og at det hele tiden går den
forkerte vej. Som en konsekvens heraf er diabetes en vigtig udfordring. I enkelte tilfælde bliver folk
hjemsendt på grund af fedme, da de ikke kan passe deres job. I ét tilfælde var det sikkerhedsorganisationen, der erklærede, at en bestemt person ikke ville kunne reddes ud af et anlæg på grund af
fedme. Et andet specielt problem er, at de amerikanske kvinder er ekstremt kyske, når de skal
undersøges. Enhver form for nøgenhed forsøges undgået. I et – ikke utypisk – tilfælde skulle en ung
kvinde have foretaget en gynækologisk undersøgelse, men det nægtede hun kategorisk. Hun
erklærede, at kun hendes mand kunne få lov til at røre hende ”dér”. Den mandlige læge var yderst
diskret og lod en sygeplejerske tale videre med kvinden. Til sidst erklærede hun: ”OK, jeg går med
til at blive undersøgt, men hvis du gør det, vil du ødelægge mit liv”. Stillet over for dette udsagn,
valgte lægen at sige nej til at undersøge hende. Hun blev derfor opereret uden at være grundigt
diagnosticeret. Ifølge de ansatte kunne man senere på diskoteket se den samme kvinde dybt
nedringet og lårkort ”vride sig på dansegulvet og lægge kraftigt an på en af mændene”. Det viser i
hvert fald, at operationen var vellykket.
For nyligt havde hospitalet en meget usædvanlig patient, nemlig en mand fra Bangla
Desh, som havde fået den ide, at han gerne ville til Canada. Efter at have kigget lidt på et kort,
havde han fundet ud af, at man kunne flyve til Qaanaaq og derfra spadsere over isen lige til Canada.
Very simple! Det lykkedes ham at flyve til Qaanaaq, uden at nogen studsede over den usædvanlige
turist, og herfra begyndte han så på sin vandretur. Snart indså han imidlertid, at hans forehavende
var dømt til at mislykkes. Han kæmpede sig vej gennem dyb sne og kom ingen steder. Til sidst var
han helt forkommen og havde formentligt forberedt sig på at møde sin gud. Imidlertid kom en
helikopter forbi, hvilket var et meget stort held, idet den var fløjet en stor omvej på grund af nogle
lokale tågebanker. Derfra så man ham stå og vinke, og han blev så samlet op. Da han ankom til
Thule Air Base, blev han mødt af (dansk) politi og skarpt bevæbnet (amerikansk) militærpoliti og
straks lagt i håndjern og bragt til afhøring på sygehuset, hvor han formentlig også fik lidt mad og
varme. Man fandt ud af, at han ikke var international terrorist, hvorefter han blev fragtet tilbage til
Europa, hvor han kom fra. Et held for ham, at han ikke endte i en af de ledige celler i Guantanamo.
Bagefter blev jeg kørt til brandstationen. Lige et sted for store og små drenge: Enormt
flotte brandsprøjter med blankt krom, utallige tekniske finesser og enorme dæk. Overalt stod støvlerne klar lige til at hoppe i. Elleve mand er altid på vagt, og de skal kunne være ude af stationen på
mindre end 60 sekunder. De betjener både basen og lufthavnen. Mens vi var der, ankom en kæmpemæssig flyvemaskine – en C5’er – som er den største flyvemaskine i det amerikanske luftvåben.
Den vejer 3-400 tons med det hele, og når den tanker op, skal den have 250.000 liter brændstof. Og
jeg som synes, at Poloen er forslugen. Haleroret rager cirka 20 meter op i vejret, og oven på den
enorme lagerhal, som maskinen udgør, kan der sidde 80 mand som ekstrabonus. Lige efter ankomsten blev den åbnet i begge ender, og tømningen blev påbegyndt. (Losser man en flyvemaskine?).
Inde i den kan man have alt muligt: Store kæmpelastbiler, helikoptere, bæltekøretøjer, tanks osv. En
gang spillede Harlem Globetrotters en basketball kamp inde i maskinens vældige indre. På brandstationen havde vi panoramaudsigt til denne kæmpes landing. Det er flere år siden, den sidst er set
på basen, så inden længe vrimlede det med folk nede fra basen, der var ude og se på den. En af de
første var the commander himself, som brød alle regler og tog billeder af maskinen. I løbet af et par
minutter stod der snesevis og mennesker og tog billeder. Imod alle regler. Godt at se, at de har
regler, der kan brydes.
Efter frokost blev jeg så kørt ind til indlandsisen. Vi var en lille gruppe på fem, der
kørte derud i to store firehjulstrækkere. Jeg kørte med ”Snowflake One”(Preben), som ved alt om

12

basen og indlandsisen. Han har været med til snesevis af anlægsarbejder, heraf nogle hvor man har
bygget ”ramper” op på indlandsisen. Da vi kom ind til kanten af indlandsisen, tog fællestillidsmanden et campingbord frem, og så fik vi bourgogne vin i kæmpeglas skænket af vinbonden
himself: Stig, som også var med på denne tur. Inden længe havde vi fundet en fantastisk smuk
isformation, som blev brugt som baggrund for en serie af billeder, hvor Stig skænkede og drak
bourgogne. Jeg tror nok, at billederne skulle bruges til marketing. Inden længe var der på en eller
anden måde røget 1½ flaske ned, selv om ”ingen chauffører jo drikker”. Tænk at drikke bourgogne
til over 1.000 kroner flasken på kanten af indlandsisen! Bortset fra vinen og selskabet var stedet
fuldstændig fantastisk. Igen: stilheden og den helt enorme storhed og vælde. Her fornemmer man
både stedets storhed og tidens gang. Noget af det is, der stikker frem under nysneen er ifølge vores
værter flere millioner år gammel. Isens farve skifter mellem turkis, mørkeblå, grønlig og –
selvfølgelig – gennemsigtig.
Før jeg kom hjem til hotellet, kørte Snowflake mig ind omkring det lille museum,
hvor hele Thule basens historie er fortalt med billeder og genstande. For eksempel så man, hvor
store computerne var for årtier siden. Større end et klædeskab. Og naturligvis et galleri af billeder
med alle mulige og umulige ulykker.
Om aftenen var der afskedsmiddag i den fine restaurant ”Top of the World”, hvor vi
fik en tre-retters middag med forskellige vine, der dog ikke nåede Stigs niveau. Den lokale chef for
Greenland Contractors var til stede sammen med vinbonden Stig, mine værter Margit og Helle,
fællestillidsmanden Thomas, to kokke (deriblandt kokken fra Kong Hans) og et par stykker til. Der
var en rigtig rar og hyggelig stemning. De snakkede om, at Stig og jeg burde starte firmaet ”Trivsel
og rødvin” og optræde sammen. Ikke nogen helt tosset idé!
30-4. Afrejsedag. Inden afrejsen sad jeg på Margits kontor og skrev dagbog, da en lidt genert
ingeniør kom hen til mig og begyndte at fortælle om områdets helt specielle karakter. Ifølge ham er
dette et af de ældste originale steder i verden, dvs steder hvor man kan samle ting op, som er 1½
milliard år gamle. Han kendte også usandsynligt mange blomster og dyr, som var helt enestående,
og som man kan finde heroppe. Og han fortalte om sommerfugle, som kun lever i helt bestemte
klippesprækker, hvor solen varmer permafrosten op, så at der til stadigvæk er lidt varme og væde.
Til sidst kunne jeg ikke rumme mere i hovedet, men så steppede han baglæns ud af lokalet, og lige i
døren sagde han så: ”Hvor var jeg glad for dit foredrag. Du ramte en masse ting, som vi går og
bakser med heroppe. Tak for det”. Mon han hele tiden stod og snakkede om blomster og sommerfugle som tilløb til sin meget positive feedback?
For første gang var det helt overskyet, og det sneede let. Så der var fra morgenstunden
usikkerhed om vores helikopter, der skulle flyve os til Jacobshavn via en masse mellemstationer –
herunder Qaanaaq. Det viste sig da også, at den var aflyst. Så blev det meddelt, at der ville komme
en DASH maskine efter os, og efter en del udsættelser, landede den virkelig ved 12 tiden. Så det
endte med, at vi kom af sted! Til gengæld måtte piloten opgive at gå ned i Upernavik. Efter et stop i
Umanak, skulle vi så til Jacobshavn (Ilulissat). Første gang mislykkedes det, da skyerne var for
tætte og lå for lavt. Men anden gang var der held i sprøjten, og jeg blev kørt til det berømmede
Hotel Arctic med den flotte udsigt over Ilulissats beundrede isbjerge, der til stadighed bliver stødt
ud af verdens største gletsjer. Hver time fødes der isbjerge, der indeholder så meget vand, at det
svarer til New Yorks vandforsyning i et helt år. Og jeg skulle hilse og sige, at de er nogle rigtige
svin med vandet derovre.
Desværre levede Hotel Arctics udsigt ikke op til renomméet, idet sigtbarheden var
meget lav, så det blev til en hurtig middag, som var dyr, men til gengæld ikke god. Mens jeg
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ventede på maden, kunne jeg læse på et skilt, at pujortarfigeqqusaanngitsoq betyder ”no smoking”.
Måske er det ikke så mærkeligt, at de fleste danskere synes, at grønlandsk er så ”umuligt” at lære?
1-5. Jeg startede arbejderbevægelsens internationale kampdag med at tage ukristeligt tidligt ud til
lufthavnen. Måske vi ville være så heldige, at maskinen kunne lette? Dagen før havde jeg spurgt
piloten, om det ikke bare var et spørgsmål om at give den gas, når man skulle lette? Han sagde, at
det for så vidt var rigtig nok, men at det jo var meget godt, at man overhovedet kunne se startbanen.
Kravet er, at de skal kunne se 400 meter frem, når man letter og 1 mile, når man lander.
Begge dele lykkedes. Vi kom smertefrit til Søndre Strømfjord og derfra videre over
indlandsisens ufatteligt udstrakte vidder via et kæmpe område med havis hen over Island. Over
Sjælland var piloten så venlig at flyve både hen over vores sommerhus ved Reersø og min mors hus
i Karlslunde, så det kunne ikke være en bedre afslutning.

