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Indledning 

 

I anledningen af at Radiotelegrafistforeningen af 

1917 havde 100 års jubilæum i 2017, udgav 

foreningen jubilæumsbogen ”100 år på 

bølgelængde”, 

(Redaktion og layout - Jan Preisler) 
 
ISBN 978-87-982975-2-9  
 
Det er en bog, der kommer ”hele vejen rundt” såvel 
til søs som i land; såvel i Danmark som i Grønland. 
 
 
Per Danker, teleingeniør og siden souschef 

fra 1966-1992 ved TELE Greenland 

(Grønlands Televæsen), har brugt over 

tyve år på at indsamle Telebegivenheder i 

Grønland for perioden 1911 til 2004. 

Denne unikke guldgrube af informationer 

kan læses dels i Tele Greenlands 

jubilæumsbog, "TELE 75" krøniken 

forfattet af Per Danker, og dels læses på 

”Foreningen Grønlandske Televeteraner”s 

web site www.veteran.gl  

Per Danker har endvidere givet tilladelse til, at hans indsamlede informationer 

også bringes i denne e-bog ”Tilbageblik – 2. bog”. 

 

 

 

http://www.veteran.gl/
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I sagens natur vil der være begrænsninger for hvor meget førnævnte bøger kan 

indeholde af erindringer fra måske mange års virke som telegrafist hvorfor jeg fik 

ideen til e-bogen ”Tilbageblik – 1. bog”. 

I nævnte e-bog kan man læse mange tidligere telegrafisters erindringer fra deres 

udmønstringer i den danske handelsflåde; og i skrivende stund kan e-bogen lånes 

på Slægtsforskernes Bibliotek via internettet.  

Denne efterfølgende e-bog ”Tilbageblik – 2. bog” indeholder tidligere 

telegrafisters erindringer fra Grønland, og som tidligere nævnt også en sand 

guldgrube af Telebegivenheder i Grønland indsamlet af Per Danker, teleingeniør 

og siden souschef fra 1966-1992 ved TELE Greenland (Grønlands Televæsen) 

 

NB: 

I bogen ”Dansk polarfart 1915 – 2015”, der også kan lånes på Slægtsforskernes 

Bibliotek via internettet, kan man b.a. læse om besejlingen af Øst- og 

Nordøstgrønland i den samme periode.  

 

Bjarne Rasmussen 

Aalborg, januar 2019 
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Grønland – Del I 

 
Carl Johan Colberg sejlede som radiotelegrafist i Ove Skou’s skibe indtil han i 1978 blev 
ansat ved TELE Greenland som radiotelegrafist på Nuuk Radio, dernæst som vagtchef 
samme sted.  
 
Så fulgte ansættelse som leder af Ammassalik Radio og derefter Nuuk Radio indtil han i 
1993 udnævntes til kystradiochef. En stilling han bestred frem til sin pensionering 1. april 
2015 
 
I anledningen af Radiotelegrafistforeningen af 1917 havde 100 års jubilæum i 2017 
udgav denne forening jubilumsbogen ”100 år på bølgelængde”. 
 
I bogen skrev Carl Johan Colberg en artikel om Kystradiotjenesten i Grønland gennem 
tiden; og han har givet tilladelse til at nævnte artikel bringes her:  
 
 

Grønland – Kystradiotjenesten i Grønland. 
v/Carl Johan Colberg 
 
”Natten er skredet frem i et nogenlunde tempo, men nu indtræder ulvetimen.  
 
Perioden hvor der er helt stille på højttalerne. På 500 kHz, 2182 kHz og kanal 16 
høres ikke en lyd. I Amerika er alle gået til ro, og i Europa er man endnu ikke 
stået op. Radiotelegrafisten skruer forsøgsvist lidt op for gaincontrol’en for at 
registrere, om der endnu er liv i højttalerne. En annoncering af en trafikliste fra 
en fjern station bryder kort stilheden. For ikke at falde hen konsumeres nattens 
sjette kop kaffe, og de medbragte flade madder nedsvælges. 
 
Endelig kom de første opkald. Det er morgen på Færøerne, og der skal ringes 
hjem fra trawlerne. GREENPOS telegrammer begynder at komme ind på nøgle og 
telefoni. Det bliver morgen i Danmark, og nu skal danske skibe ringe hjem.  
 
Nattens sidste vejrobservation foretages, og den sendes til Søndre Strømfjord 
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på vejromnibuskredsløbet. Klokken er syv og forsyningsskibene afsejler mod 
bygderne efter at have afgivet KTR til stationen på VHF. Lidt i otte kommer 
afløseren, og så går det hjemad til dynerne efter en kort overlevering.  
 
Nattevagter på en grønlandsk kystradiostation er elskede af nogen, men er 
inderligt hadet af de fleste. 
 
Sådan kunne en nattevagt forløbe op gennem 70’erne, 80’erne og den første 
halvdel af 90’erne. Men lad os først se lidt på historien for de mangesidede 
opgaver som Radiotelegrafistforeningen af 1917’s medlemmer har udført 
i Grønland op gennem 1900-tallet og ind i det nye årtusinde. De har i høj grad 
medvirket til at tegne det Grønland, som vi kender i dag. 
 
Men før nutidens høje niveau blev nået, skulle en lang opbygningsfase 
gennemleves, og verden skulle igennem en alt ødelæggende krig, som ikke gik 
upåagtet hen i Grønland. 
 
For at blive i tidsånden benyttes i det efterfølgende danske stednavne frem til 
1979, hvor de bortfalder i forbindelse med Hjemmestyrets indførelse, og de 
grønlandske stednavne alene anvendes. 
 
Her startede det 
 
I 1925 bestod Grønland af isolerede enklaver, hvor al kommunikation blev 
udvekslet via brev pr. skib, kajak eller til fods – den såkaldte kamikpost. 
Radiotelegrafien betød en revolution, som i direkte linje leder frem til det 
moderne samfund, som Grønland er i dag. Med til denne opbygning var også de 
talrige andre opgaver, som kollegerne varetog og fortsat varetager. Her tænkes 
på radiosonderinger og vejrdataindsamling, teknisk support, air-/ground 
radiotjeneste, AFIS, AIR Greenland stationsledere og flight attendances, 
flyradiotjeneste, COM-center og ikke mindst kystradiotjenesten, som er denne 
artikels primære emne. 
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TELE Greenland anser et telegram afsendt på nøgle fra indenrigsminister Hauge 
til kong Christian X d. 6. september 1925, som deres fødselsattest. I tele-
grammet, som blev QSP’et via S/S OSCAR II i havn i Bergen, orienteredes kongen 
om, at indenrigsministeren samme dag havde åbnet radiotelegrafstationen i 
Godhavn. To dage senere modtoges via Reykjavik Radio og Ivigtut kongens 
genhilsen og lykønskninger. Det bemærkes, at ministerens telegram kostede kr. 
40,60, og at det tog to dage at modtage et svar. 
 
Således var kommunikationen anno 1925, om end det var et kvantespring 
fremad. 
 

En medvirkende årsag til at staten etablerede telegrafstationerne, var 
Meteorologisk Instituts behov for at indhente vejrobservationer fra det 
grønlandske område til brug for udarbejdelse af vejrudsigter for det danske 
område. Det er almindeligt kendt, at vejret i Grønland har stor indflydelse på det 
europæiske vejr de følgende dage. Den nye organisation under 
indenrigsministeriet døbtes Radio- og Vejrtjenesten. DMI’s ønske var fremsat 
tidligere, men en verdenskrig kom i vejen. 
 

Først i 1924 blev indgået en kontrakt med Dansk Radio Aktieselskab om 
oprettelse af de fire telegrafstationer i hhv. Julianehåb, Godthåb, Godhavn og 
Ammassalik. Omkostningerne kom til at beløbe sig til kr. 900.000. 
 
Ret beset var den officielle idriftsættelse af de fire stationer ikke de første aktive 
telegrafstationer i Grønland. Norske fangstfolk havde i oktober 1922 oprettet en 
station i Myggbugta i Nordøstgrønland i samarbejde med Norsk Meteorologisk 
Institut. Den var i drift i ét år. Kryolitselskabet i Ivigtut oprettede ultimo 1924 
deres egen station. Året efter blev den benyttet som transitstation for kongens 
svartelegram. 
 
Ligeledes var Ammassalik sat i prøvedrift allerede 15. juli 1925. Senere på året 
fulgte Julianehåb 20. september og Nuuk 28. oktober.  
 
Julianehåb var udpeget til lederstation, som videresendte danmarkstrafik til 
Reykjavik for videre befordring. I 1927 etableredes forbindelse mellem 
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Julianehåb og Lyngby Radio, hvorefter trafikken afvikledes direkte. Samme år 
etableredes en telegrafstation i Scoresbysund. 
 
Fra starten ansattes radiotelegrafister til at varetage såvel vejrobservationer som 
betjening af telegrafstationernes sendere og modtagere. I sagens natur foregik al 
trafikafvikling på morsenøgle. 
 
Frem mod 2. verdenskrig 
 

I 1932 blev en telegrafstation bygget i Thule fulgt af stationer i alle byer på vest-
kysten og fangststationer på østkysten i 10-året frem mod Danmarks besættelse i 
1940. 
 
Samtlige telegrafstationer beskæftigede radiotelegrafister, hvis primære opgaver 
var vejrobservation (SYNOP) hver tredje time døgnet rundt, ekspedition af vejr- 
data samt i stigende grad officielle som private telegrammer. Hertil kom mod- 
tagelse af den daglige Grønlands Radioavis. Her var ikke tale om nogen decideret 
kystradiotjeneste, men et skib kunne i ny og næ opnå forbindelse til land. På de 
fire hovedstationer ekspederedes på morsetelegrafi - det være sig udlands- og 
indlands trafik. De såkaldte bistationer og bygderne ekspederede på telefoni. 
 
Den kraftige udbygning af stationsnettet medførte et stigende behov for 
radiotelegrafister og telegrafassistenter. På den baggrund begyndte Radio- og 
Vejrtjenesten at uddanne grønlandske telegrafister på telegrafstationerne i 
Godhavn og Godthåb. Ved krigens udbrud havde skolen uddannet 15 tele-
grafister og 6 var under uddannelse. På den baggrund overgik ekspeditionen 
mellem hoved- og bistationerne gradvist til morsenøgle. På det tidspunkt var der 
27 radiostationer i drift. 
 
De medlemmer, som har arbejdet sammen med grønlandsk uddannede tele- 
grafister, vil erindre deres store faglige dygtighed herunder de bemærkel- 
sesværdige hastigheder, med hvilken de betjente morsenøglen. 
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Amerikanerne kommer 
 

Da Danmark blev besat optog landsfoged over Nordgrønland Eske Brun via 
Godhavn Radio kontakt til den danske ambassade i Washington, som indgik 
aftale med amerikanerne om, at al udenrigstrafik omlægges til New York, hvortil 
der etableredes telegrafi forbindelse. 
 
Frem til amerikanernes indtrædelse i krigen i december 1941 kunne ad den vej 
korresponderes med Danmark. Som følge af det minimeredes den 
transatlantiske korrespondance med Lyngby Radio til et minimum for primo 
1941 helt at ophøre. I stedet udveksledes en betydelig og stigende trafikmængde 
med amerikanerne. Radiotelegrafister, som opholdt sig i Grønland under krigen, 
vil erindre disse QSO’er med USA. 
 
Ambassadør Henrik Kaufmann indgik i maj ’41 en aftale med USA om Grønlands 
forsvar og oprettelse af de deraf følgende amerikanske baser. Med den lægges 
grunden til den modernisering og udbygning af Grønland til et moderne 
samfund, som efter krigen på godt og ondt eskaleredes op gennem 60’erne og 
70’erne. 
 
Amerikanerne anlagde i et hastigt tempo talrige vejrstationer, pejlestationer og 
flybaser langs såvel øst- som vestkysten. Disse blev betjent af militært personel, 
men de huskes, da mange af stationerne efter krigen overtages af Danmark, og 
dermed giver arbejdspladser for mange radiotelegrafister, radiosondeassistenter 
og teleteknikere. 
 
Det er værd at erindre „Vejrkrigen på østkysten“, hvor den nystartede 
slædepatrulje opdagede tyske forsøg på at oprette vejr- og telegrafstationer til 
støtte for den tyske krigsførelse i Europa. Tyskerne blev bombet ud af 
amerikanerne, og den navnkundige major Poulsen udførte sin overmenneskelige 
bedrift. Kommunikation har gennem tiden været årsag til meget forskelligt. 
 
Ved krigens afslutning var på telegrafstationerne ansat i alt 31 grønlandsk 
uddannede telegrafister fordelt på 15 stationer. Af disse var 10 uddannet under 
krigen. Antallet af udsendte danske har det ikke været muligt at opdrive tal på. 



 

12 
 

Efterkrigstiden 
 

I 1946 overtager staten de vejrstationer, som amerikanerne oprettede under 
krigen. Radio- og Eltjenesten, som organisationen nu benævnes, ekspanderede 
voldsomt de første efterkrigsår. Et stort antal radiotelegrafister ansættes til de 
nye stationer. 
 
I Godthåb etableres en decideret grønlandsk telegrafistuddannelse, som på 
første hold optager 17 elever Heraf var de 3 kvinder, hvilket var i direkte 
modstrid med styrelsens påbud. Men „en god løsning er vel en skideballe værd“, 
som en navnkundig telegrafbestyrer en gang udtrykte det. Uddannelsen var 
eftertragtet og gav præstige, hvilket skal ses på baggrund af, at det var den 
højeste uddannelse, som på det tidspunkt kunne opnås i Grønland. 
Læreruddannelse kom først til i 1958. 
 
Godthåb bliver transitstation for al kommerciel Danmarkstrafik, medens 
Scoresbysund bliver samle- og transitstation for vejrdata til Meteorologisk 
Institut. Korrespondancen foretages fortsat på morsenøgle. 
 
Det lykkes at indgå en JF-aftale (Joint Finance) med ICAO (FN’s 
luftfartsorganisation) om driften af vejrstationerne, således Danmark får sine 
etablerings- og driftsudgifter refunderede tillagt et administrationsbidrag. 
Det betød, at økonomien ikke længere blev en hindring for driften af 
vejrstationerne på et internationalt, fagligt niveau. De øde vejrstationer 
normeres bl.a. til 3 radiotelegrafister, og der uddannedes og ansattes 
radiosondeassistenter og teleteknikere, som alle organiseredes i RAF1917 
 
Op gennem 1950’erne udbygges stationsnettet, således alle bygder og beboede 
steder fik installeret en radiostation. Trafiktallene voksede, og kapaciteten 
udvidedes løbende. 
 
I januar 1959 forliste „Hans Hedtoft“ syd af Kap Farvel i en orkan. For at 
effektivisere redningsmyndighedernes kommunikation i forbindelse med 
redningsaktioner anbefalede Vedel-kommissionen anlæg af en radiokæde 
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langs vestkysten. Op gennem 60’erne blev der uden held arbejdet med 
dimensionering af en sådan. Blandt andre tiltag blev Greenpos- og KTR 
meldesystemet udviklet, og der opbyggedes en struktur i redningsberedskabet, 
som med mindre ændringer er gældende den dag i dag. 
 
Kun 15 måneder senere forsvandt „Hanne S“ sporløst i en kraftig storm på 
næsten samme position. Grønland ramtes hårdt af forlisene, så de var med til at 
sætte fokus på redningstjenesterne. På telegrafstationerne professionaliseredes 
kystradioarbejdet. Alt dette omtales i andre afsnit. 
 
I 1960 etableredes en flyradiotjeneste for intern flyvning. Den placeredes på 
telegrafstationerne, og blev betjent af radiotelegrafister, som først skulle bestå 
et Air-/Ground kursus af 10 ugers varighed på ATS skolen i Kastrup. 
 
Morsetelegrafien blev gradvist fortrængt af fjernskriveren, som gjorde sit indtog 
først på Danmarksforbindelsen i 1962 og derefter på mellembys forbindelserne 
op gennem 60’erne. 
 
Radiotelegrafisternes arbejde dedikeredes mere og mere til kystradiotjenesten. I 
Diskobugten koncentreredes i 1968 den maritime sikkerhedstjeneste til Godhavn 
og flyradiotjenesten til Egedesminde. I Sydgrønland koncentreredes i 1970 såvel 
kystradio- som flyradiotjenesten til Julianehåb, som også blev hjemby for en 
nyoprettet teleskole. Frem til skolens lukning i 1984 uddannedes her de første 
certificerede grønlandske radiotelegrafister. 
 
Radiokæden langs vestkysten byggedes i perioden 1973 – 77 helt i overens- 
stemmelse med Vedel-kommissionens anbefaling, og ikke mindst fordi den 
kunne finansieres af EF midler. Som følge heraf koncentreredes kyst- og 
flyradioerne i hhv. Frederikshåb og Sukkertoppen til betjening fra Godthåb Radio 
over radiokæden, og Godhavn Radio betjentes fra Aasiaat.  
 
I 1979 koncentreredes Ammassalik Radio til betjening fra Qaqortoq Radio via 
den amerikanske DEW line. Imidlertid viste kvaliteten af denne ikke at stå mål 
med intentionerne, så Ammassalik Radio måtte ret hurtigt reetableres dog uden 
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radiotelegrafi. Radiosonden og kystradiostation integreredes, og radiosonde- 
assistenterne overtog betjeningen. 
 
Koncentrationen af betjeningen af kystradiotjenesten fortsatte ind i det nye årti. 
Således blev Holsteinsborg Radio omlagt til betjening fra hhv. Nuuk Radio og 
Aasiaat Radio i 1980.  
 
Upernavik Radio overgik i 1981 til betjening fra Aasiaat Radio. Året efter blev 
Uummannaq Radio betjent ligeledes fra Aasiaat Radio. 
 
De sidste morsetelegrafi forbindelser i Grønland indstilles, da Ittoqqortoormiit i 
1980 får en satellitjordstation, og vejrstation Danmarkshavn kommer på 
MARISAT. Hidtil har stationerne være på nøgle fra Aasiaat. ICAO trak sig i 1980 
ud finansieringen af en række vejrstationer på østkysten af Grønland, hvilket 
medførte, at de blev nedlagt. 
 
Perioden var hård ved radiotelegrafistgruppen, som blev kraftigt beskåret som 
følge af teknologiens udvikling og de mange koncentrationer af betjeningen af 
kystradiostationerne. Et lille plaster på såret var, at vagtcheferne på 
telegrafstationen i Nuuk rekrutteredes i gruppen. 
 
Nyere tid 
 

I starten af 80’erne var kun de fire kystradiostationer Qaqortoq Radio, Nuuk 
Radio, Aasiaat Radio samt Ammassalik Radio tilbage 
 
Med teknologiens udvikling kunne handels- og trawlerflåden imidlertid tilbydes 
hidtil ukendte services. Frem mod slutningen af 80’erne medførte det en 
eksplosion i trafikken over de grønlandske kystradiostationer, og den tekniske 
infrastruktur blev udnyttet til bristepunktet. 
 
Med det skift, som skete i teknologien og med tiltrædelsen af en mere fremsynet 
kystradioledelse, oplevede radiotelegrafisterne og –telefonisterne en 
effektivisering af tjenesterne og målrettet satsning på uddannelse rettet mod de 
maritime og aeronautiske kommunikationstjenester. Dette blev kun forstærket 
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af, at TDC, som følge af nedlæggelsen af Statsministeriets Grønlandskontor i 
1989, overtog det overordnede faglige og organisatoriske ansvar for de 
grønlandske maritime nød- og sikkerhedskommunikationstjenester. 
 
I midt/slut 80’erne overgik flåden gradvist til satellitkommunikation og i 90’erne 
også mobiltelefon, hvorved dens benyttelse af kystradiostationerne faldt i takt 
hermed – et fald som er fortsat til nu, hvor der kun er forsvindende lidt 
kommerciel trafik tilbage. Air-/Ground radiotjenesten overflyttedes i 1993 til 
lufthavnenes AFIS tjenester, hvorved ekspeditionen forblev fagligt velfunderet 
hos medlemmer af Radiotelegrafistforeningen, men TELE Greenlands 
radiotelegrafister måtte registrere, at endnu nogle opgaver/arbejdspladser 
forsvandt ud af deres regi. 
 
Kært barn har mange navne siges der. Det skiftede til TELE Greenland, da firmaet 
i ’94 blev et hjemmestyreejet aktieselskab. Gennem tiden har virksomheden 
oppebåret så forskellige navne som Radio- og vejrtjenesten, Radio- og 
Eltjenesten, Grønlands Televæsen, NUNATEK TELE, TELE Attaveqaatit, TELE 
Greenland og efter sammenlægningen med Postvæsenet det nuværende 
TELEPOST. 
 
En af de oprindelige stationer helt tilbage fra grundlæggelsen – Nuuk Radio – 
udsendte 1. februar 1999 sit sidste CQ på 500 kHz. Betjeningen overgik til Aasiaat 
Radio og Qaqortoq Radio. Samme dag ophørte telegrafien som internationalt 
kommunikationssystem, og blev derfor nedlagt på de grønlandske 
kystradiostationer.  
 
En æra var slut. 
 
Selv om radiotelegrafisterne som sådan ikke længere havde et fagområde at 
bestride, var deres faglige kendskab til og dygtighed på området afgørende for, 
at de forblev på kystradiostationerne efter morsetelegrafiens bortfald.  
 
I dag, hvor det er 25 års siden den sidste radiotelegrafist blev uddannet, er der 
ikke mange tilbage i aktiv tjeneste i Grønland. Men de radiotelefonister, som i 
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dag varetager opgaverne, er også organiserede i Radiotelegrafistforeningen, som 
derved har bibeholdt sin tilknytning til kystradiotjenesten i Grønland. 
 
Alle tre kystradiostationer havde siden nedlæggelsen af morsetelegrafien været 
udstyret med MF DSC. Da lyttevagten på 2182 kHz ophørte i januar 2005, var de 
grønlandske farvande erklærede for A2 områder. I nord udenfor MF rækkevidde 
var farvandene A3 hhv. A4 områder. 
 
Aasiaat Radio overtog i 2005 betjeningen af Qaqortoq Radio og i 2011 af Ammas-
salik Radio. Aasiaat Radio betjener et vidt forgrenet og kompliceret netværk af 
fremskudte sendere og modtagere styret via radiokæde, søkabel og satellit, og er 
i dag hele Grønlands kystradiostation. 
 

 

Arbejdet på kystradiostationerne 
 
På en kystradiostation omfatter nød- og sikkerhedstjenesten døgnaflytning og -
overvågning af nød- og kaldefrekvenserne for skibsfarten, registrering af 
anmodning om assistance, videregivelse af anmodninger til eftersøgningsog 
redningsmyndighederne, koordinering og varetagelse af radiokommunikationen 
mellem nødstedte og eftersøgnings og redningsmyndighederne, udsendelse af 
MSI meldinger samt formidling af lægeråd. Den kommercielle kystradiotjeneste 
omfatter ekspedition af radiosamtaler og –telegrammer. 
 
I Grønland blev det hverdag senere, for i efterkrigstiden var der ikke nogen 
egentlig sikkerhedstjeneste for skibsfarten. Telegrafstationerne var oprettet med 
det formål at udveksle telegrammer mellem byerne og med Danmark samt 
indsamle vejdata og videresende disse til Meteorologisk Institut. Stationerne var 
åbne om dagen, og der var ingen eller kun ringe kommunikation med skibene. 
 
Den første egentlige kystradiostation var Frederikshåb Radio, hvor en fremsynet 
telegrafbestyrer havde sat telegrafisterne (mod deres vilje) til at aflytte 
nødfrekvenserne på døgnbasis. I organisationen var der heller ingen forståelse 
for hans tiltag før i oktober 1949, hvor kystpassagerskibet DISKO gik på grund 
med fare for at forlise. Frederikshåb Radio opfangede skibets nødkalden, og fik 
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kontakt til et amerikansk fragtskib, som var parat til at gå til assistance. Nu gled 
DISKO af grunden ved lavvande, og det dobbelte skrog holdt hende flydende, så 
katastrofen var afværget. 
 
Den episode satte skub i oprettelsen af de såkaldte skibsvagter op gennem 
1950’erne, hvilket kunne ske umiddelbart, da der var telegrafister og 
radiotelegrafister i samtlige byer. Nødfrekvenserne blev aflyttet, og skibene 
begyndte at sende vejrtelegrammer og oplyse position, hvilket var en forsigtig 
opstart på meldesystemerne. Alle telegrafstationerne blev dermed 
kystradiostationer. 
 
Meget få skibe udover atlantskibene havde en radiostation om bord. Først i 1952 
fik de offentligt ejede fartøjer af sikkerhedsmæssige grunde installeret en 
radiostation. Det satte skub i den maritime kommunikation. Al kommunikation 
var fortsat i telegramform, og her var tale om simplex kommunikation. 
 
Gradvist gik man over til duplex kommunikation, og det blev muligt at 
gennemføre radiosamtaler mellem skib og den by, hvor den benyttede 
kystradiostation lå.  
 
Først fra 1973 blev det muligt at ringe mellem byerne, da radiokæden blev 
oprettet. Det var et kvantespring for såvel den maritime sikkerhed som for 
almindelig kommunikation. Men den gjorde også centralisering af betjeningen af 
kystradiostationerne mulig. 
 
Døgnets forløb på en grønlandsk kystradiostation er påbegyndt beskrevet i 
indledningen til nærværende artikel. Nattevagten forløber almindeligt vis, som 
beskrevet dér. Der er to på vagt H24 således at de engelske, grønlandske og 
danske sprog til enhver tid beherskes. 
 
For dagvagten er arbejdsdagen noget mere hektisk end for nattevagten.  
Tiltrædelsestidspunkt er kl. 08.00. Ved vagtskiftet overtages de radiosamtaler, 
som allerede er etablerede af nattevagten. Der gives en kort overlevering om 
trafiksituationen, teknikkens tilstand og andet relevant. 
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Så begynder dagen med at modtage bestillinger på telefon 0013, og 
radiotelegrammer kommer løbende ind fra telegrafen, hvor de er modtaget på 
GENTEX fra udlandet eller indlands på telegrafen telefon 0022.  
 
Ny trafik annonceres umiddelbart på kanal 16, 2182 kHz eller på nøgle på 500 
kHz. Hver tredje time udsendes trafiklister. 
 
Storm-, kulings- og overisningsvarsler annonceres og udsendes ved modtagelse 
og gentages til faste tider.  
 
På Jomnibussen modtages eventuelle navigationsadvarsler fra Grønlands 
Kommando ligeledes til straks udsendelse og genudsendelse på faste tider.  
 
Skibenes GREENPOS ekspederes og videresendes til GLK. Positionsmeldinger 
(POS) fra den interne sejlads indgår i stationens system, og der føres kontrol 
med, at fartøjerne overholder deres meldetidspunkter. Sker det ikke, 
underrettes den lokale redningsmyndighed. 
 
Alt imens ekspederes radiosamtaler i en lind strøm. 
 
Til tider var det svært at følge med på grund af for lille kapacitet, og skibene 
oplever ventetider. Frokosten blev ofte indtaget mellem ekspeditionerne, og 
kollegerne fik betalt erstatning for manglende pauser. Trafikpresset vedblev 
helt frem til kl. 16.00, hvor aftenvagterne fik overlevering. Her startede det hele 
forfra frem til omkring kl. 22.00, hvor presset på frevenserne fadede ud. 
Afløsning kl. 24.00. Da trafikken i midt 80’erne kulminerede, var det meget 
trætte radiotelegrafister og -telefonister, som kunne gå hjem for at hvile efter en 
vagt vel vidende, at de havde fortjent deres løn. 
 
Så godt som alle ensomt boende og fåreholderstederne primært i Sydgrønland 
anskaffede sig op gennem 70’erne en VHF til erstatning for den telefon- 
forbindelse, som på det tidspunkt endnu ikke kunne leveres. Det gav en del 
arbejde for Qaqortoq Radio. 
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Til tider kunne atmosfæriske forhold gribe forstyrrende ind i radioarbejdet. 
Perioder med blackout og/eller arctic flutter er velkendte fænomener, som 
kunne forhindre enhver modtagelse. Andre gange kunne man registrere det 
modsatte, og opleve at modtage Island eller Canada på VHF. På Ammassalik 
Radio kunne i 80’erne opleves, at telefonforbindelserne til bygderne 
krydsmoduleredes ind på kanal 16, således det nærmest var umuligt at aflytte 
nødfrekvensen. 
 
Hverdag for de, som skulle på flyvagt og varetage Air-/Ground radiotjenesten for 
den interne flyvning i Grønland, begyndte ved tiltrædelsen kl. 06.00. Man satte 
sig ind i dagens plan for Grønlandsflys flyvninger parat til at modtage det første 
opkald fra en afgående helikopter. Under deres flyvning havde helikopterne 
meldepligt hvert 20 minut (senere hvert 30 minut) enten på VHF 121,3 mHz eller 
på HF 5525 kHz. Formiddagen var hektisk med fly til Kangerlussuaq for at føde 
Danmarksmaskinen med passagerer. 
 
Morgenvagten sluttede kl. 14.00, hvor afløseren tog over, og ekspederede fly til 
byerne med passagerer ankommet med Danmarksmaskinen. Vagten sluttede kl. 
22.00, og stationen lukkede frem til næste morgen. De sidste timer kunne være 
meget stille, da flyvningerne som oftest sluttede ved 18 – 19 tiden. Ved 
patientevakueringer eller uheld til lands eller vands udenfor normal åbningstid 
blev tilkaldt en kollega til at varetage sikkerhedstjenesten for 
redningshelikopteren. Air-/Ground tjenesten overgik til lufthavnenes AFIS 
tjenester i 1993. Korrespondance blev nedskrevet på flyomnibuskredsløbet, som 
alle stationer havde medlæsning på. 
 
Flyradioen i Søndre Strømfjord opereredes af Statens Luftfartsvæsen (SLV).  
Radioen var oprindeligt bemandet med tjenestemænd, men i 60’erne fik RAF 
foden indenfor. Den første RAF ansatte var Palle Hansen, som arbejdede på 
flyradioen i hhv. Søndre Strømfjord og Mestersvig i perioden 1964 - 1966. Han 
har beredvilligt informeret mig om det følgende. Flyradioen betjente den 
nationale lufttrafik ligesom Air-/Ground stationerne. Hertil kom den omfangsrige 
kommunikation fra den overflyvende internationale lufttrafik. Den betjentes 
også fra stationerne hhv. på Station Nord og i Prins Chr. Sund, som dog begge var 
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underlagt Søndre Strømfjord. Flyvningerne fra Europa kom ind fra Bodø Radio, 
Prestwick Radio eller Reykjavik Radio, og når den forlod Grønlands luftrum 
vestover blev de videregivet til Gander Radio - og vice versa fra vest. 
 
Flyledelsen i Tårnet på den amerikanske base i Søndre Strømfjord holdtes 
løbende orienteret om flytrafikken på et lukket fjernskriverkredsløb, ligesom der 
via dem kunne indhentes tilladelse f.eks. til en anden flyhøjde for et fly, som 
havde anmodet herom primært for at spare brændstof måske p.g.a. turbulens 
eller i sjældne tilfælde tab af kabinetryk. Flyledelsen ringede tilbage med 
tilladelsen, og den afleveredes til flyet. Flyledelsen informeredes på fjernskriver 
om flyets kvittering. Al korrespondance hørt fra luftrummet såvel nationalt som 
internationalt blev videresendt til flyledelsen efter det karakteristiske 
„Sønderstrøm check“ på kortbølgefrekvenserne. 
 
Flyene kunne også afsende meldinger til deres respektive selskaber, som 
transiteredes på ICAO netværket via radiolink til Canada. Meldingerne kunne 
være Snagreports (tekniske fejl/problemer), sygdom om bord og endog et 
tilfælde, hvor piloten på et transportfly ønskede at losse en hest, som var død 
under transporten, i Anchorage (han fik ikke lov). Der ekspederedes hurtigt – en 
gang helt ned til kun 10 minutter før Air France’s svar fra Paris kunne afleveres til 
deres fly. 
 
I forbindelse med udveksling af information om flyenes positionsmeldinger, var 
der megen nøgletrafik. I 70’erne blev det muligt at fjernstyre sendere og 
modtager, hvorved Reykjavik Radio hhv. Gander Radio overtog al trafik over 
FL195, medens flyvninger under betjentes fra grønlandske stationer. Side om 
side med flyvagten i Søndre Strømfjord betjente SLV også NOTAM og 
meteorologi funktionerne. 
Nødarbejdet 
 
Op gennem tiden har de grønlandske kystradiostationer være involveret i 
adskillige nødsituationer, hvor skibe har været i vanskeligheder, og har anmodet 
om øjeblikkelig assistance. Der være sig alt fra den mindste sejldugsjolle med en 
håndholdt VHF til en trawler eller et større passagerskib. 
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Til sidstnævnte kategori hører „HANS HEDTOFT“, hvorfra radiotelegrafist Carl 
Johan Dejligbjerg fredag d. 30. januar 1959 kl. 13.50 grønlandsk tid udsendte 
nødkalden fra en position syd af Kap Farvel. Såvel Julianehåb Radio som Prins 
Chr. Sund Radio korresponderede med det nødstedte skib frem til kl. 17.52, hvor 
den skæbnesvangre besked „vi synker nu“, blev modtaget. Blandt de 95 
omkomne var telegrafist Lars Olsen fra Holsteinsborg og stationsleder Anders 
Thybo Berthelsen Prins Chr. Sund sammen med sin 4 årige søn Peter. 
Kommunikationen i forbindelse med forliset var omfattende, og forsøg på 
assistance intens især fra den tyske trawler „Johannes Krüss“. 
 
Talrige er de nødsituationer, som de grønlandske kystradiostationer har deltaget 
i op gennem tiderne, og er det fortsat på Aasiaat Radio. Når nødkalden blev 
modtaget på en af nødfrekvenserne, gik ekspedienterne en kort, hektisk periode 
i møde. Nødmeldingen blev nedskrevet. Der kvitteredes, og eventuelle ekstra 
relevante oplysninger indhentedes. Grønlands Kommando – GLK (nu Arktisk 
Kommando) blev underrettet på Jomnibussen – et åbent fjernskriverkredsløb (nu 
EDB baseret) mellem kystradiostationerne, GLK og Politimesterembedet. Politiet 
i byen nærmest situationen informeredes (nu politiets døgnbetjente vagtcentral i 
Nuuk). Ledervagten blev tilkaldt, og var til stede på stationen som regel på under 
10 minutter. Der udarbejdes en relay melding på alle tre sprog, som blev udsendt 
umiddelbart. 
 
Den beskrevne første fase af en situation er oftest afsluttet indenfor 15 – 20 
minutter. Det kan lyde hektisk. Det er hektisk, men alt er formaliseret, og 
checklister ligger parat i en nødinstruks på ekspeditionspladserne. Samtlige 
kolleger har været gennem et kursusforløb, hvor procedurer er øvede gennem 
årligt tilbagevendende nødøvelser. 
 
Ledervagten koordinerede ekspedienternes indsats, og holder kontakten til 
redningsmyndighederne. Den kollega, som er bedst til det sprog, som meldingen 
er modtaget på, holder kontakten til nødstedte. Den anden kollega søger så vidt 
muligt at ekspedere videre fra de positioner, som ligger langt væk fra 
situationen. Hvis skønnet nødvendigt tilkaldes en ekstra kollega. En situation kan 
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være overstået efter kort tid, mens nogle varer over et døgn. Afstandene i 
Grønland er store, og hjælpen kan være langt væk. 
 
Langt de fleste situationer ender godt, men desværre forekommer også tilfælde, 
hvor en redningssituation må afsluttes uden, at den nødstedte er fundet eller er 
omkommet. 
 
I nogle tilfælde synes situationen håbløs for de nødstedte, og kollegaerne kan 
føle sig magtesløse efter i timevis at have korresponderet med mennesker, som 
kæmper for overlevelse i de barske, arktiske forhold. Sådanne situation kan være 
belastende, så man er meget opmærksom på, om en kollega plages af 
oplevelsen. Dagen efter mødes deltagerne under alle omstændigheder for at 
evaluere situationen. En dertil uddannet leder eller kollega defuser hver enkelt. 
 
Kollegerne har gennem årene været tilfredse med at kunne yde deres bidrag til 
søredningstjenesten i Grønland, hvori Arktisk Kommando (JRCC) og det 
grønlandske politi udfører et fantaktisk stykke professionelt arbejde. Hertil 
kommer ikke mindst Air Greenlands enestående helikopterpiloter, som i 
farefyldte redningsaktioner har reddet mangen en nødstedt. 
 
Respekten synes at være gensidig. 
 

Citat: „Der er et forbilledligt samarbejde mellem politiet, forsvaret, 
Grønlandsfly og kystradiostationerne omkring eftersøgnings- og 
redningsopgaverne“ – kaptajnløjtnant Per Herholdt Jensen, Grønlands 
Kommando 1999. 

 
Radiotelegrafisterne 
 
Grønland har været et meget aktivt område for danske radiotelegrafister. Op 
gennem årene har adskillige hundrede – også andre faggrupper organiseret i 
RAF1917 – gjort en stor indsats for det grønlandske samfund. 
Hovedparten af radiotelegrafisterne havde sejlet i udenrigsfart, hvor de var 
meget alene om deres arbejde. Ingen andre om bord havde de færdigheder, som 
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radiotelegrafisterne besad. Derfor udviklede de en høj grad af individualisme, 
men mærkeligt nok også en fleksibilitet, som gjorde det muligt at indgå i en 
gruppe. Næsten altid faldt en nyansat radiotelegrafist hurtigt ind i teamet, men 
det modsatte kunne i sjældne tilfælde også forekomme med en hurtig 
tilbagerejse til Danmark til følge. 
 
Radiotelegrafisterne havde forskellige sociale baggrunde. 
 
Gifte med ægtefælle og børn kunne opleve et normalt familieliv, hvor 
alternativet var sømandslivet. Ungkarle og eventyrlystne var også at finde, 
medens de, som troede de kunne skabe sig en formue, hurtigt fik en mere 
realistisk opfattelse af virkeligheden. 
 
Trods forskellighederne fungerede gruppen generelt godt sammen socialt. Der 
har gennem tiden været stor interaktion radiotelegrafisterne og deres familier 
imellem. 
 
Man deltog i hinandens børnefødselsdage, mærkedage og almindelige forårs-, 
sommer-, efterårs- og vinterfester. Det kunne blive til en del på årsbasis. Helt 
mærkeligt var det pludseligt, at så mange radiotelegrafister kunne samles på et 
sted, og det blev muligt at tale fagsnak. Til søs var man alene om faget. Og dog 
manglede altid nogen nemlig de, som var på vagt. Men de dukkede så op til 
midnat efter vagtskifte. 
 
Nogle købte hurtigt en båd, og deltog i den af alle i Grønland boendes elskede 
fritidsbeskæftigelse at sejle ind i fjorden, hvor vejret var godt og myggene talrige, 
og først komme hjem kort før næste vagt. Andre benyttede fritiden til at 
engagerede sig i samfundet og foreningslivet. 
 
Blandt dem fandtes alt fra politikere, Rotary medlemmer og sportstrænere til 
amatør skuespillere, aftenskoleundervisere, håndbolddommere, byfestar- 
rangører, bestyrelsesmedlemmer, butiksindehavere o.m.a. 
Radiotelegrafister, radiosondeassistenter og teleteknikere strejkede første gang i 
små tre uger i august 1977 før den blev stoppet ved et lovindgreb. Anden gang 
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var i efteråret 1981, hvor strejken varede 122 dage, før også den blev standset 
ved et lovindgreb. Strejkerne førte med sig et ubrydeligt kollegialt sammenhold, 
som holdt i årene fremover. 
 
De klimatiske forhold, som kollegerne arbejdede under, gik til tider over i det 
ekstreme.  
 
Ammassalik oplevede 6. februar 1970 den værste piteraq i mands minde. En 
piteraq er en føhnvind forstærket af vindstuvning i topografien ved Ammassalik. 
Stationens vindmåler blæste ned ved 190 knob eller ca. 100 m/s, hvilket er tre 
gange orkanstyrke. Teleteknikeren gik i ly med sin familie i husets kælder. Da 
vinden løjede af, lukkede han gulvlemmen op til en klar himmel. Huset var væk! 
 
Med et glimt i øjet, men med et gran af alvor, får mange i Grønland tillagt sig et 
øgenavn. Skal man holde sig til de mere stuerene kan i flæng nævnes: Sylte, Lille 
Sylte, Dragen, Kaninen, Knækøre, Det bøjede Søm, Einstein, Ti-Hi, Ba-Bu, 
Cacaomælken, Penissen, Tugto, Søren Dram, Pelsjæger Jensen, Perletand, 
Greven, Guvernøren osv. osv. Alle de her nævnte øgenavne er autentiske, 
og har tilhørt ansatte i TELE Greenland. Nogle vil smile og nikke genkendende – 
andre må gætte, for min mund er lukket med syv segl. 
 
Situationen i dag 
 
Med udgangen af 2016 ophørte TDC’s engagement overfor den grønlandske 
kystradiotjeneste. I de 27 år, hvor de havde det overordnede ansvar for nød- og 
sikkerhedskommunikationstjenesterne, er samarbejdet forløbet i en god ånd til 
sikkerhed for de, som sejler i de grønlandske farvande. Det er fagligt udviklende, 
når fagfolk taler med fagfolk. I skrivende stund er det ikke officielt meldt ud, 
hvordan organiseringen af kystradiotjenesterne fremover skal finde sted. 
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Efterskrift 
 
Til læseren af nærværende skal jeg beklage at netop det, som du finder vigtigt, 
måske ikke er med. Måske fylder beskrivelsen for meget – måske for lidt. Det er 
vilkårene, når man skal beskrive en 100-årigs livsforløb. 
 
Korinth, februar 2017 
Carl Johan Colberg 
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Grønland – Del II 
Tidligere telegrafister fortæller erindringer fra Grønland. 
 

Børge Haagensen – Vejrstation Daneborg fra 1947 til 1948 
 
Tidligere telegrafist, Vagn Jensen, har skrevet denne indledning til Børge Hansens 
erindringer fra Grønland. 
 
”En god, meget god, bekendt af mig, radiotelegrafist Børge Haagensen, bosat i Canada i 
mere end 50 år, var i Danmark for ca. 1 år siden; et besøg hvor han bl.a. overdrog mig 
adskillige hundrede fotos fra sin tid i NØ - Grønland, herunder sin lange og velskrevne 
artikel om sit første møde med NØ - Grønland, som radiotelegrafist på vejrstation 
DANEBORG med overvintring 1947 - 1948.”  
 
Børge Hansen starter med at fortælle nedenstående om sig selv inden han fortsætter 
med sine erindringer fra Daneborg i 1947/48: 
 
”Jeg blev født i København den 5. januar 1927 og voksede op i en lejlighed på Østerbro. 
Min far havde mange interesser, blandt andre, Radioteknik og Arktiske Ekspeditioner. Da 
Dansk radiofoni startede i 1925, byggede han radiomodtagere sammen med mine 
onkler. Senere gav han mig radiokomponenter, som sikkert blev begyndelsen til min 
interesse for elektricitet og elektronik. Han havde en samling bøger om Grønland som jeg 
læste med interesse. Disse aktiviteter havde indflydelse på mit senere valg af levevej. 
 
Jeg blev uddannet som radiotekniker under anden verdenskrig med sluteksamen på 
Teknologisk Institut i foråret 1945. Jeg havde gennem de fire år uddannelsen varede, 
arbejdet som lærling hos en radioreparatør om dagen, og lært teori om aftenen på 
Instituttet. 
 
Da jeg før eller siden ville blive indkaldt til værnepligt, valgte jeg at melde mig som 
frivillig, og fik tjeneste i Sønderjylland. 
 
Et år senere blev jeg antaget som civil tekniker på Marinens værksted, Målestuen, på 
Holmen i København. Dette job varede indtil foråret 1947, da jeg så en annonce hvori 
Grønlands Styrelse søgte radioteknikere til Grønland. 
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DANEBORG – fra juli 1947 til september 1948 
 
”Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog 
fra 1947-1948.” 
 

Jeg fik et interview hos Grønlands Radio og Vejrtjeneste, som dengang havde til 
huse i en lav bygning på hjørnet af Torvegade og Strandgade. Jeg blev lovet 
ansættelse som radiotekniker på vejrstationen „Daneborg“ i Nordøstgrønland. 
Man spurgte mig om jeg kunne bruge morsetelegrafi, og da jeg kort tid forinden 
havde fået licens som radioamatør og aflagt prøve i telegrafi, svarede jeg 
bekræftende. Da der var mangel på telegrafister, blev jeg så også telegrafist på 
stationen. Normalt var det nødvendigt at have et certifikat, udstedt af Post og 
Telegrafvæsenet, for officielt at kunne fungere som telegrafist, men man så 
gennem fingre på mine manglende kvalifikationer. Jeg blev lovet et betydeligt 
tillæg til min løn for at udfylde denne post, foruden den tekniske. 
 
Jeg var i syvende himmel, da jeg syngende cyklede hjem medens jeg tænkte på 
de oplevelser som ventede mig i Grønland, og jeg blev sandelig ikke skuffet. 
 
Den 1. april, 1947 blev jeg antaget som radiotekniker og telegrafist hos 
Grønlands Styrelse, som det hed dengang. Næsten tre måneder gik med 
undervisning på Meteorologisk Institut hvor jeg, sammen med andre unge 
mennesker som også skulle til en Grønlandsk vejrstation, lyttede til lektioner i 
observation. En eftermiddag havde man inviteret selveste Einar Mikkelsen til 
Instituttet for at fortælle grønskollingerne om livet i Grønland. 
 
Læreren, Karl O. Andersen, blev senere direktør for Instituttet som lå på 
Grønningen, nær Kastellet. Efter nogle timers teori, gik vi op på taget og 
observerede Københavns vejr som blev skrevet ned og oversat til den inter- 
nationale vejrkode. Denne bestod af grupper af fem tal, som var egnet til at blive 
afsendt med morsetelegrafi. 
 

To år syntes for mig en evighed, og derfor tænkte jeg, at jeg, for en sikkerheds 
skyld, burde tage alt mit radiogrej med mig. Jeg håbede naturligvis at kunne 
bruge mit nye Grønlandske radio amatør kaldesignal, OX3ME. I Danmark havde 
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jeg fået det korte signal, OZ4G, som kun blev anvendt til ca. 75 radio kontakter 
før det var tid til at pakke til rejsen. Godset blev anbragt i et par enorme træ- 
kasser, som ikke kunne komme gennem hoveddøren i lejligheden, og derfor 
måtte stå på en trappeafsats. Min far manglede et kort stykke ledning efter jeg 
var rejst, men alt var gået til Grønland. 
 
Med stort besvær blev de tunge kasser båret ned ad trappen fra fjerde sal og 
kørt til Grønlands Handels Plads, ved enden af Strandgade på Christianshavn. 
Byggemateriel og alt andet nødvendigt til oprettelsen af en vejrstation blev 
stuvet ned i skibet, „Veslekari“. Mit personlige gods ville blive sendt med det 
gamle grønlandsskib, „Gustav Holm“. 
 
„Veslekari“ var et Norsk sælfangstfartøj, chartret af Styrelsen til at transportere 
håndværkere og materiel til Daneborg ved Grønlands nordøstkyst. Veslekari var 
bygget 1919 i Oslo som et 300 tons, isforstærket træskib til brug i de isfyldte 
farvande ved Norge, Grønland og det nordlige Canada. Det var forsynet med en 
tre cylindret dampmaskine med en kulfyret kedel, som senere blev ændret til 
oliefyring. Skibet og dets rederi hørte hjemme i Ålesund, på vestkysten af 
Norge, og det havde haft en varieret fortid. Som ekspeditionsskib, chartret af en 
Amerikansk millionøse, Louise Boyd, sejlede det på Grønlands kyster i trediverne. 
Under anden Verdenskrig blev skibet opbragt af Britisk militær, og fik navne- 
forandring til „Bransfield“. Det blev returneret til ejerne i juli, 1946. 
 
Mange år senere fandt jeg en liste over skibe som var forlist i isen. Det oplystes 
at Veslekari forliste den 7. april, 1961 ved Twillingate på New Foundlands kyst, et 
område berygtet for isbjerge. 
 
Skibet afgik fra Trangraven den 29. juni 1947, med en dækslast af tunge radio- 
master og tromler af benzin og olie. Familie og venner, samt folk fra Styrelsen 
vinkede farvel til de rejsende. Ombord var, foruden besætningen, Håndværkere 
med en formand. De skulle opføre og indrette en ny bygning, og reparere den 
eksisterende. Jeg var den eneste passager som skulle forblive på stationen 
vinteren over.  
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Lige før afrejsen fik jeg overrakt et kviksølvbarometer, med ordre til ikke at lade 
det ude af syne, behandle det som et råddent æg, og helst sove med een hånd 
på dets kasse. Et sådant barometer må transporteres i omvendt stilling og 
langsomt bringes opret før den endelige ophængning. Jeg brugte instrumentet 
som en undskyldning til at fortrække til det lille radiorum bag broen, øverst på 
skibet. Nede i messen snorkede resten af passagererne, med den omfangsrige 
formand i spidsen, og det var desuden alt for varmt til at sove dernede. 
 
Vejret var fint op gennem Skagerak, men udfor Norges vestkyst begyndte skibet 
at rulle lidt. Kokken var kommet til skade ved at skære sig i en finger, og det var 
alvorligt nok til at vi satte kurs mod den nærmeste havn, Kopervik. Her blev vi en 
times tid, medens man fandt en ny kok og så gik det videre mod Island.  
 
Nu begyndte skuden for alvor at rulle. Jeg led af søsyge i et døgn, men derefter 
havde jeg det fint, og kunne nyde udsigten over Nordsøen, hvor vejret var klart 
med sol. Bølgerne blev så voldsomme, at vi måtte holde tallerkenen i hånden ved 
spisetid. Da vi mødte en større sø, midt om natten, fik jeg de opstablede kasser i 
hovedet, og jeg klemte mig så ned mellem disse for ikke at rulle rundt.  
 
Barometret var jeg meget forsigtig med, og det overlevede rejsen med 
præcisionen i behold. Om aftenen den 3. juli, stoppede maskinen og vi drev 
rundt i en times tid. Oliepumpen til fyret var defekt, men det var muligt at 
pumpe med håndkraft. Da der var masser af håndkraft til rådighed, i form af 
passagerer uden noget at tage sig for, blev vi rekrutteret til pumpning en halv 
time ad gangen. Således gik det videre indtil vi nåede havn et par dage senere. 
Undervejs var der ingen skibe i sigte, men vi så en mine drive forbi. 
 
Om aftenen den 5. juli øjnedes Islands fjelde i horisonten, og noget senere var 
det en fornøjelse at sejle ind gennem Eyjafjorden i smult vande. Islands 
næststørste by, Akureyri, ligger i den inderste del af denne fjord. Her skulle 
skibet have olietankene fyldt op før rejsen nordpå. Kl. 22 gik vi i land for at se på 
byen.  
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Den Amerikanske indflydelse fra krigen var tydelig, idet man så mange moderne 
biler som kørte på de dårlige veje, mellem gamle huse. En kraftig storm 
forsinkede afrejsen i nogle dage, så vi havde tid til se os omkring. Jeg ville gerne 
vide hvilke radiofrekvenser man brugte på de grønlandske stationer, og gik 
derfor ombord på en stort islandsk skib, „Hvassafell“, som lå i havnen. Jeg 
formodede at telegrafisten der ville have disse oplysninger.  
 
I radiorummet fandt jeg en islandsk radioamatør, Thorhallur Pallson, hvis 
kaldesignal var TF5TP. Han var i færd med at reparere skibets radiosender, men 
afbrød arbejdet, og inviterede mig i stedet til den lokale biograf. Senere 
diskuterede vi radioproblemet over en kop kaffe på en restauration. 
 
Næste dag hjalp jeg Thorhallur med reparationen af senderen, og da det var 
gjort, viste kaptajnen sig og spurgte om jeg kunne gøre noget ved skibets 
radarudstyr og pejlemodtager. Fejlen ved disse apparater var nem at udbedre, og 
til min forbavselse gav Kaptajnen mig 100 islandske kroner for arbejdet. Om 
aftenen gik Thorhallur og jeg til et bal hvor et dansk orkester leverede musikken. 
Jeg brugte de fleste af pengene til indkøb af sovepose og et vækkeur, men også 
ris og kakao til at sende hjem til mine forældre. 
 
Ved midnat den 9. juli sejlede vi nordpå i sol og klart vejr. Det var en oplevelse at 
se midnatssol for første gang og vi fotograferede ivrigt. Den næste dag led vi alle 
af søsyge på grund af dunster fra den olie som var blevet påfyldt. Store døn- 
ninger fra stormen rullede skibet, vejret var iskold tåge med een grads varme. 
 
Den 11. juli skinnede solen igen og jeg tilbragte nogen tid i istønden. De fleste 
ishavsskibe har en sådan monteret højt på forreste mast. Ved vanskelig issejlads 
giver den Kaptajnen eller Styrmanden en god udsigt over ismasserne, og han kan 
fra tønden, via en matros på dækket, give ordrer til styrehuset. Fra tønden så jeg 
en hval nærved og nogle store isbjerge i horisonten. 
 
Iskanten mødte vi om morgenen den 12., og begyndte de besværlige manøvrer 
mellem flagerne. En bjørn sås på isen og da den kom roligt over mod skibet, blev 
den desværre skudt og taget ombord af besætningen. 
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Ved middagstid sejlede vi langs en solid ismasse i flere timer uden at finde 
revner. Ved midnat standsedes maskinen da der var tæt tåge. Skibet drev 
langsomt mod iskanten, og man sejlede så ud mod havet og drev tilbage igen. 
Temperaturen var minus 2 grader da tågen lettede næste dag. Jeg havde brugt 
radioen hele natten, da vi havde bedt Scoresbysund vejrstation om at lytte efter 
os hver time. Næste dag Kl. 13 fik jeg radiokontakt med Daneborg som meldte at 
isforholdene var gode der.  
 
En senere kontakt med Myggbukta og Daneborg gjorde det muligt at lave en 
krydspejling for at bestemme positionen. Ved en stor isflage standsedes skibet 
og vi gik ud på isen for at pumpe frisk vand fra smeltevandssøer. Det gav os også 
en chance for at strække benene og fotografere skibet i isen. Ved midnat var der 
atter en pause på grund af tåge, men den 14. juli gik med lidt fremgang når isen 
tillod det. Mange timer gik med at vente på åbninger. Den 15. kl. 14 så vi 
Grønlands fjelde for første gang. Solen skinnede og det var 6 grader varmt så jeg 
tilbragte nogle timer i tønden hvor jeg fik mange fine fotografier af isen som 
uafbrudt veksler mellem den to meter tykke vinteris og skruninger på op til ti 
meter. 
 
Et godt eksempel på ungdommelig uvidenhed og vovemod er de bemærkninger 
jeg havde skrevet i min dagbog under rejsen. Jeg foreslog at jeg kunne gå på ski 
over isen de 75 kilometer til Daneborg, noget som ganske afgjort ville have været 
umuligt. Nu, efter mange års erfaring i arktiske forhold, kan jeg se hvor lidt jeg 
vidste om virkeligheden. 
 
Daneborgs befolkning, fire mand, var ved radioforbindelserne meget utålmodige 
efter at se skib igen. De havde været isoleret fra omverdenen i næsten et år, og 
bortset fra grønlænderen Mikkel, skulle de alle rejse hjem til Danmark så snart 
skibslejlighed viste sig. 
 
Den 16. juli måtte vi stoppe på grund af tåge. Vi så mange sæler på isen. Endnu 
en bjørn blev skudt og taget om bord og vi fik bjørnebøffer til middag. En frisk 
kuling havde fjernet al is fra Myggbukta og Daneborg, mens vi sad fast i 
tætpakkede isflager. Vi var omkring 100 sømil fra Daneborg, men afstanden 
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øgedes, da vi langsomt drev sydover med isen. Den 17. var vi helt syd for 
Myggbukta og landet sås tydeligt. Eftermiddagen gik med ture på isen og en 
sneboldkamp.  
 
Hen mod aften kunne skibet komme lidt nordpå, men senere mødte vi fast is 
som gjorde fremgang umulig. Bag isbæltet så man tydeligt åbent vand, og man 
håbede at det faldende tidevand ville åbne isen. 
 
Næste dag gik med meget vanskelig sejlads, hvor isflager blev trukket af vejen 
med wire og dampspil. Besætningen var naturligvis vant til den slags og havde 
travlt med at manøvrere. Skibet havde en tobladet skrue og når en isflage truede 
propellen gav en matros på bagdækket et fløjt. På broen gav man så maskin- 
rummet en advarsel som fik maskinisten til at stoppe maskinen, således at 
skruebladene var lodrette, og derfor beskyttet mod den is som gled forbi 
skibssiden. Dette var kun muligt med en dampmaskine, som til forskel fra en 
dieselmotor, kunne standses øjeblikkelig og med et enkelt håndtag drejes til den 
ønskede stilling. 
 
Det var hovmesterens fødselsdag og vi fik derfor atter bjørnebøffer med tilbehør. 
Om aftenen løsnedes isen pludselig og vi nåede ind til landvandet. Det gik nu 
rask nordpå langs Hold With Hope forlandet. Daneborg blev opmuntret med 
radionyheden at vi nu var på vej igen. 
 
Lørdag den 19. juli blev for mig den store dag, da jeg første gang satte foden på 
Grønlands jord. Jeg havde været oppe i istønden da vi nærmede os stationen og 
da vi kastede anker kl. 8, kom en jolle hurtigt i vandet og vi roede ind til kysten. 
Grønlænderen Mikkel Brønlund kom os i møde i sin kajak. På stranden stod tre 
mænd, Møller-Madsen, Stationslederen Åge Hansen og Bech Hansen, alle med et 
mægtigt fuldskæg. Stationen lå på en græsslette, ved foden af fjeldet. Solen 
skinnede og det var varmt. Jeg var begejstret over de smukke omgivelser. På den 
anden side af den ca. fem kilometer brede fjord var den store Clavering Ø og 
foran Dalen, Djævlekløften, lå den meget mindre Basalt Ø. 
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Daneborg’s oprindelse var følgende: De Amerikanske Coast Guard skibe, „Storis“ 
og „Northland“, kom under den sidste del af verdenskrigen ind til Grønlands 
østkyst ved Shannon Ø. 25. juli, 1944 ankom Storis ved Dødemandsbugten på 
sydsiden af Clavering Ø. Krigens slædepatrulje havde en station her. Den havde 
erstattet Eskimonæs stationen som tidligere var brændt som følge af krigs- 
handlinger. En kaptajn og fire mand fra den Amerikanske hær kom op med Storis 
med det formål at oprette en station i området, og at samarbejde med patruljen 
i det kommende år. 
 
Slædepatruljens Kaptajn, N.O.Jensen, diskuterede mulighederne med Amerika-
nerne, og det blev besluttet at opføre den nye station lidt nord for Sandodden 
fangststation. Under opførelsen fik man fra vestkysten besked om at 
slædepatruljen skulle overtage alt det amerikanske materiel.  
 
Mandskabshuset på ca. 6 gange 15 meter var allerede opført, da det amerikan- 
ske skib måtte forlade stedet for at slutte sig til andre skibe på kysten. Husene 
blev gjort færdige af slædepatruljens mandskab, og som jeg fortæller senere, må 
der have været store mængder proviant og forsyninger at stuve af vejen. To 
provianthuse på 5 gange 5 meter samt en garage på samme størrelse blev også 
bygget. N.O.Jensen var fra 19. september til 2. oktober om bord på det nye Coast 
Guard skib, „Eastwind“, som kom så langt nordpå som til lidt nord for Norske 
Øerne. Eastwind bragte yderlige forsyninger til stationen. Vinteren gik med 
patruljering fra Daneborg mod nord og syd. Et par mand opholdt sig i lange 
perioder på Mørkefjord stationen hvorfra de patruljerede mod nord. 
 
Kaptajn Jensen ændrede efter krigens slutning hovedstationens kaldesignal fra 
OYK til OYA og døbte samtidig stationen Daneborg. I 1945 må stationen have 
haft besøg af et amerikansk skib, da et billede fra sommeren viser en jeep foran 
mandskabshuset. Grønlænderen Mikkel Brønlund, med hvem jeg tilbragte et år 
på Daneborg, talte vidt og bredt om Eastwind’s besøg i 1946, så dette år var der 
atter amerikansk visit. 
 
Mikkel havde været ombord og blev vist rundt på det store fartøj. Det som 
imponerede ham mest var et vaskeri med mange maskiner. 
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Eastwind var en isbryder på 6500 tons, 82 meter lang og 19 meter bred med flere 
hundrede mands besætning. Maskineriet var på 12000 hestekræfter. Det var 
løbet af stabelen i foråret 1944 og var udstyret med våben til kamp med 
eventuelle tyske styrker. 
 
Den 4. oktober, 1944 opbragte det et Tysk skib, „Exteinsterne“ ved Lille Koldewey 
Ø, og tog personer og konfiskeret udstyr til en vejrstation tilbage til U.S.A. Der 
var flere sammenstød mellem den Dansk- Amerikanske slædepatrulje under den 
sidste del af krigen, da tysk militær oprettede vejrstationer på Nordøstkysten. 
Nogle af de fascinerende historier herom er fortalt i bøgerne, „The Sledge 
Patrol“, skrevet af David Howarth, og den tyske udgave, „Das Arktische Jahr“ af 
Gottfried Weiss. 
 
Den amerikanske station bestod af en hovedbygning, indrettet med større og 
mindre rum. Foruden det store fællesrum i midten var der seks mandskabs- 
værelser, et køkken med kokkens værelse, et radiorum og batterirum. På taget 
fandtes et lille udsigtstårn. Tre mindre bygninger husede Jeep og reservedele, 
proviant, og fire små benzingeneratorer. 
 
Tohundrede meter øst for stationen fandtes en gammel fangststation, 
”Sandodden“, som i mange år var brugt af Danske fangstmænd som fangede 
ræve i området. Flere sådanne stationer fandtes på Nordøstkysten. Der var også 
norske stationer, den nærmeste var „Myggbukta“, syd for Daneborg, som også 
var en radio og vejrstation. 
 
Typisk for amerikansk militær virksomhed, var der en overflod af visse ting. Der 
var stakke af nødproviant i blikdåser, dåsekonserves, og megen arktisk 
beklædning. Alt som kunne beskadiges af fugtighed var indpakket i vokspapir 
eller lærred. En defekt Jeep var der også selvom det må have været begrænset 
hvor langt man kunne køre i denne uden veje. 
 
Vi kom straks i gang med at losse skibet, men det var meget besværligt at køre 
materialer til byggepladsen på en trillebør, som var det eneste transportmiddel 
til rådighed. Mikkel spændte nogle hunde foran børen og det gik rask over stok 
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og sten, men ofte væltede læsset. Det var begrænset hvor meget kontrol, selv en 
dygtig slædefører, havde over et hundespand. 
 
Ved aftenstid kiggede jeg nærmere på Jeepen, og fandt at koblingen var defekt, 
mens resten tilsyneladende var i orden. Der var et bjerg af reservedele til den, og 
en ny kobling deriblandt. Efter at have taget batteriet ud af bilen, fik jeg hjælp 
med at lægge den om på siden, så jeg kunne komme til koblingen. Gearkassen og 
meget andet måtte fjernes for at komme til, men tolv timer senere var den klar 
til afprøvning. Reparationen lykkedes over al forventning, og Jeepen blev en stor 
hjælp ved byggearbejdet. 
 
Radiomateriellet var krigsproduktion, beregnet til batteridrift og installation i 
bombefly. Strømforsyningen kom fra batterier i et rum ved siden af radio- 
rummet. De blev opladet af generatorer som fandtes i et tilstødende skur. De 
små benzinmotorer var i meget dårlig stand, og det var kun med nød og næppe 
at jeg kunne holde dem i gang indtil den nye radiostation var færdig. 
Radiomateriellet var forældet, for eksempel var senderens design fra 1932. 
 
Rutinen for vejrmeldingerne var, at en observation blev gjort hver tredie time, 
døgnet rundt. Den blev så oversat til vejrkoden, og sendt til den nærmeste 
vejrstation mod syd, „Scoresbysund“. Den sendtes videre til opsamlings- 
stationen for hele østkysten, „Angmagssalik“. Derfra gik den videre til en station 
på vestkysten, som så endelig sendte hele Grønlands vejrmeldinger til Danmark 
og USA. Morsekode blev brugt til denne korrespondance, men til Danmark og 
USA gik det vist over fjernskrivere. Meldingerne blev således en del af det 
verdensomspændende meteorologiske net. 
 
Nyheder fik vi ved forbindelser med Scoresbysund, og de fortalte den 20. juli, at 
skibet „Gustav Holm“, med passagerer og gods til Daneborg, var i Island. 
 
De næste par dage havde vi travlt med at losse skibet og bringe alt op til 
byggepladsen ca. 50 meter bag den gamle station. Vejret var solrigt og tørt med 
temperaturer op til 15 grader.  
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Den 22. passerede det norske skib, „Polarbjørn“, os på vej til Zackenberg lastet 
med gods til Pearyland ekspeditionen. I bunden af Young Sund, oprettede 
ekspeditionen en sydbase, som skulle støtte lange recognosceringsflyvninger til 
det nordligste Grønland. Planen for ekspeditionen var at bygge en base i 
Pearyland, hvor man kunne lade et hold deltagere overvintre og undersøge det 
store område. 
 
Næste dag ankom skibet „Godthaab“ som også bragte passagerer og fragt til 
ekspeditionen. Mange mennesker kom i land fra skibet og jeg fik hilst på, blandt 
andre, Eigil Knuth, Ebbe Munck og Kaptajn Jørgensen. Eigil Knuth og Ebbe Munck 
var ledere, og Knuth skulle tilbringe to vintre i Pearyland medens Munck tog vare 
på ekspeditionens interesser i København. Et par dage gik med forberedelserne 
til støbning af fundamenter til det nye hus, og til radiomasterne. 25. juli slog 
vejret om så vi fik kold blæst. I Zackenberg er en radiostation nu sat op og vi 
havde kontakt med dem. Losning af Veslekari er næsten færdig, men må blive 
ved stationen da der ikke er plads til byggeholdet i land. 
 
Efter nok et par dage med cementarbejde var de mange fundamenter til master 
og barduner færdige og jeg havde en mægtig storvask. Det foregik i garagen med 
opvarmning af vand på primusapparat og vask i en stor zinkbalje. Skylning var 
nemt gjort i en bæk nærved. For første gang var der tid til at se på omegnen, så 
en aften, sammen med Mikkel og Møller Madsen, gik jeg langs kysten østpå, 
forbi Kap Berghaus, til en fangsthytte lidt nord for Sandøen.  
 
Ved hytten lå tre hvalrosser som var skudt af fangstmænd. Kødet brugtes til 
foder for fangst- mændenes slædehunde. Vor tur blev på 12 km, så jeg sov godt 
om natten. 28. juli meldes det at skibet Gustav Holm sidder fast i svær is ved 
Scoresbysund. Det har den nye besætning til Daneborg om bord. Ved middagstid 
blev den første flyvning til Pearyland foretaget af Marinens Catalina maskine. Vi 
modtog dens position hver halve time. Jeg var misundelig på passagererne, som 
havde en meget interessant tur. Der var også lidt tid til at lytte på radioamatør- 
frekvenserne hvor jeg hørte flere svenske og norske signaler. Det blev spænden- 
de at få min egen station i funktion herfra. 
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Dagen efter gik med en tur i skibets motorbåd til Clavering Ø sammen med 
Mikkel, styrmanden og tre matroser. De ville på jagt efter moskusokser som vi 
havde set græsse i Djævlekløften. Et par kilometer fra kysten blev flere dyr skudt, 
og vi bar kødet ned til båden. Det var hårdt arbejde, og jeg bemærkede i 
dagbogen, at jeg ikke havde knoklet så meget siden min soldatertid i 1945. 
 
Mikkel, som var meget fingernem, klippede mit hår, men skægget fik lov at gro 
indtil jeg atter var i Danmark. Jeg havde, som før nævnt, taget alt med mig fra 
København, selv min cykel. Jeg ved ikke hvordan jeg kunne have forestillet mig at 
den ville være brugbar i det uvejsomme terræn i Grønland. Mikkel lærte at køre 
på cykel i løbet af en halv times tid, og havde megen fornøjelse af det indtil 
sneen gjorde det umuligt. 
 
30. juli var der atter en flyvning fra Zackenberg. Denne gang til Mørkefjord, som 
var Knuths base på hans ekspedition før krigen. Grønlands radioavis sendtes som 
morsekode hver dag fra den store radiostation i Godthåb på vestkysten, og vi fik 
således at vide at Gustav Holm nu var noget nord for Scoresbysund. Fra 
Grønlands Styrelse kom telegram om, at hele den gamle stationsbesætning, 
minus Mikkel Brønlund, skulle til Danmark. Motorpasser Jens Andersen, som var 
ombord på Gustav Holm, skulle nu være stationens leder.  
 
Jeg havde stort besvær med at få blot een af de tre benzingeneratorer til at virke, 
så jeg ønskede at skibet snart ville komme. Problemet med alle tre maskiner var, 
at svinghjuls- magneten, som via en spole leverer spænding til tændrøret, havde 
mistet noget af magnetismen. Det var sikkert sket på grund af de voldsomme 
rystelser i hele maskinen. Min aversion mod små benzinmotorer stammer fra 
dengang, og den er blevet forstærket ved oplevelser med den slags i Canadas 
Arktis, mange år senere. 
 
Uden held havde vi forsøgt radiokontakt med Gustav Holm. Vejret den første 
august var storm- og regnfuldt. Skibets position var ukendt. 2. august fik vi 
telefonisk radiokontakt med de syv mænd som var landsat i Brønlund Fjord i 
Pearyland. 
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Da Catalina maskinen i dag kom tilbage fra flyvningen, blev lemmen til næse- 
hjulet beskadiget ved landing på vandet i tæt tåge. En anden Catalina skulle 
komme fra København med reservedele til reparation, da folkene i 
Pearyland var strandede indtil en ny flyvning foretoges. De havde proviant til 
mindst en måned. Gustav Holm sejlede fra Ellaø til aften og skulle arrivere i 
overmorgen. 
 
Midnatssolen var en herlig oplevelse, ingen ville gå i seng til normal tid og ofte 
foresloges det at man gik en tur i sol og stille vejr ved to-tretiden om natten. Den 
3. august gik Mikkel og jeg op i fjeldet for at spejde efter skib, men så intet. 
 
Først den 5. august, kl 300 om natten, sejlede Gustav Holm endelig ind gennem 
fjorden. Der var post fra København. Lauge Koch var ombord, og sammen med 
Kaptajn Møller lagde man planer for Veslekari’s afgang som blev fastsat til næste 
aften. Det gamle personale rejste hjem og jeg, den eneste som nu var vant til 
rutinen på radiostationen, tog nattevagten så de nye folk kunne sove, og i 
morgen blive indviet i operationen af det gamle amerikanske materiel. De 
nyankomne var, Jens Andersen, stationsleder og motorpasser, Carl Edingsborg, 
gammel hovmester, Ludvig Weischer og Verner Hansen, begge telegrafister. 
 
Andersen var den eneste som tidligere havde været i Grønland, ved Prins 
Christianssund og andre steder på vestkysten. Edingsborg var en meget dygtig 
kok, som, sammen med Andersen, var ældre end os andre, og behandlede os 
som de drenge vi var. Han havde sejlet i mange år og besluttet at gå i land som 
pensionist. Ved et besøg på sømændenes kontor hørte han at der var et job som 
kok i Grønland, og da det var et af de få steder i verden han endnu ikke havde 
besøgt, blev han således sendt til denne øde udpost. De to telegrafister var, som 
jeg, begge radioamatører som havde fået Grønlandsk kaldesignal. 
 
Næste dag talte jeg med Ebbe Munck og Catalinaen’s pilot, Orlogskaptajn 
Overbye om vor radioassistance under flyvningerne til Pearyland, nu og næste 
sommer. Meget af dagen gik med at installere en midlertidig ny sender i 
stationen. Den var et lån fra Marinen, rørene var indpakket særskilt, og bragte en 
hilsen til mig fra teknikerne på Holmen hvor den åbenbart var blevet afprøvet. 



 

39 
 

7. august. Den første af tre 42 meter høje radiomaster var ved at blive rejst i dag 
og megen tid gik med at kontrollere varelister som godset kom i land. Vi havde 
fast radioforbindelse med Godthaab, som lå for anker ved Zackenberg. 
Ekspeditionen havde mange telegrammer til viderebefordring mod 
Scoresbysund. 
 
9. august ankom den anden Catalina maskine fra Luftmarinestationen i 
København. Mine kasser blev bragt i land fra skibet, og jeg glædede mig til at få 
alt installeret i mit lille rum. Vi så mange narhvaler i fjorden de næste dage. Jeg 
gik flere gange op i fjeldet bag stationen for at kunne give Zackenberg den bedst 
mulige vejrmelding til brug for flyverne. 
 
12. august fik vi besøg af tre fangstmænd, som i motorbåd atter stak af for at 
sejle til Germaniahavn. De kom snart tilbage efter at have mødt svær is ved Kap 
Herschell hvor båden var blevet beskadiget. Fristelsen til at have en amatør radio 
kontakt med den nyopsatte tyske sender fra marinen, var for meget for mig, og 
jeg kontaktede en station i Oklahoma, USA. Det blev den første af mange 
hundrede, som jeg havde medens jeg var på Daneborg. 
 
Næste dag var meget travl med radiotrafik til og fra Godthaab og Gustav Holm. 
Om aftenen fremkaldte jeg den første film fra rejsen, og var tilfreds med 
resultatet. Enkelte af de film som blev fremkaldt i løbet af vinteren mislykkedes 
delvis, fordi jeg ikke sørgede for at fikserbad og skyllevand havde samme 
temperatur. Efter den lille bæk holdt op at rinde måtte vi hente vand ved det 
nærmeste isbjerg i fjorden. En stor beholder stod i huset, fyldt med vand og 
isklumper, så skyllevand til fotobrug har nok været nær ved nul grader. For stor 
forskel på badene kan give en krakeleret overflade på emulsionen. 
 
Fangststationen ved Zackenberg skulle have haft to fangstmænd den følgende 
vinter, men den ene, Snedker Jørgen Andersen, søgte nu i stedet, et job som 
handyman ved Daneborg, og blev antaget som sådan. Han skulle gennem 
vinteren gøre det indvendige arbejde i det nye stationshus færdigt, samt 
reparere det gamle mandskabshus. 
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Jeg fotograferede stationen og omgivelserne fra toppen af den nye 42 meter 
høje mast. Filmen, med 36 billeder, blev sendt til Vejrtjenestens kontor i 
København. Mens jeg var deroppe fastgjorde jeg en lang antenne til den nye 
station, hvorefter vi kunne modtage Kalundborg radiofonistation. Gennem 
vinteren havde vi megen fornøjelse af de danske programmer med både nyheder 
og underholdning. 
 
Den16. august fortæller min dagbog at jeg havde en lang samtale med Lauge 
Koch. Det må være stærkt overdrevet. Jeg kan ikke forestille mig at Koch ville 
spilde tid med at tale med min ringhed. Han var kendt som en arrogant person, 
og fik mange fjender af den grund. Jeg ville sikkert have været ligeså, hvis jeg var 
kørt nord om Grønland allerede i 1923. 
 
Fundamentet til det nye hus var færdigstøbt. Alt gik hurtigt fordi mandskabet fra 
Gustav Holm hjalp til med arbejdet på land. Dagen efter var husets vægge blevet 
rejst efter at de to dieselgeneratorer var blevet anbragt på solide fundamenter, 
og den anden antennemast var under rejsning. 
 
Den 18. august kom Godthaab forbi da den skulle aflevere en fangstmand på den 
norske fangststation ved Kap Herschell, cirka 25 km øst for Daneborg. Den 19. 
skete et uheld som kunne have haft alvorlige følger.  
 
Det sidste stykke af den anden mast blev, som før, hejst op via en talje i toppen 
af en stålhjælpemast, midlertidig fastgjort på det midterste af de tre svære 
tømmersektioner som udgjorde en mast. Jeepen blev brugt til at trække 
mastestykket op, men da det var helt i top, brød hjælpemasten sammen så 
tømmeret ramte midterstykket. Dette knækkede og faldt ned på bundstykket 
som også brød helt sammen. De mænd som var placeret rundt om masten løb 
for livet og nåede at komme væk i tide. En sådan mast vejede omkring 3,5 tons.  
 
Vi måtte derfor klare os med een mast indtil en ny blev bragt op den følgende 
sommer. 
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Nu kom alle håndværkerne på husbygningen så det udvendige arbejde blev 
hurtig færdigt. Danmarks Radio havde en udsendelse om Pearyland 
ekspeditionen, som vi jo havde som naboer. Også vejrmeldingerne fra Daneborg 
nævntes på radioen. 
 
Jeg havde ingen erfaring med installation af den store elektriske tavle i det nye 
motorrum, men man må have antaget at jeg kunne ordne det alligevel. Det gik 
også, selvom jeg er sikker på at jobbet ikke fulgte reglerne for stærkstrøms- 
installation. Jeg brugte en masse isolerbånd og havde en del uidentificerede 
emner til overs. Motorrummet, som fandtes i den ene ende af bygningen 
rummede to enkeltcylindrede dieselmotorer med vandkøling via store 
vandbeholdere. De tilkoblede generatorer var hver på 10 kilowatt. Midt i 
bygningen var et værksted og et lager med reservedele og værktøj. I den anden 
ende var radiorummet med to sendere, en kortbølge og en langbølge. Et stort 
bord var telegrafistens plads med to modtagere, morsenøgle og mikrofon. 
Huset blev opvarmet med olieovne. 
 
Den 23. august pakkede tømrerne sammen og skulle sejle kl. 00. Der var 
imidlertid så tæt en tåge at afgangen blev udsat til kl. 9. Vi kippede med flaget og 
tre mand fyrede afskedssalut med geværer. Jeg var ikke begejstret over at vi 
havde våben til rådighed, men hvis hundene skulle fodres var det vel nødvendigt.  
 
Jeg havde selv bragt et model 89 gevær med mig, sikkert fordi det var blevet 
anbefalet af Styrelsen. To år efter krigens ophør var der stadig mange våben 
blandt Danmarks befolkning, og der var ingen formaliteter forbundet med at 
erhverve disse. 
 
Mikkel og jeg startede den 2. september mod Kap Herschell hvor vi skulle hente 
en motorbåd. Mikkel sejlede tæt ved kysten i sin kajak mens jeg gik langs 
stranden. Jeg hørte Mikkel råbe, og så ham i vandet ved siden af kajakken. Det så 
ikke ud til at han kunne svømme, så jeg vadede ud efter ham. Vandet var 
forbistret koldt og netop som jeg var helt nede fik Mikkel fodfæste og vi gik 
dryppende i land. Vi var ikke langt fra stationen, så vi startede endnu engang, 
efter at have skiftet tøj. Mikkel havde af den gamle besætning fået et fint 
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armbåndsur, som ved dukkerten var blevet fyldt med vand. Han var fortvivlet og 
bad mig gøre noget ved det. Jeg fyldte uret med sprit, som teoretisk skulle 
fordrive vandet, men desværre opløste spritten alle tallene på urskiven. Jeg 
syntes det var så synd for Mikkel, at jeg senere gav ham mit eget, vandtætte ur. 
 
Det varede seks timer at gå til Kap Herschell, og da vi ankom var ingen hjemme. 
Vi sov derude og gik tilbage næste dag hvor vi traf Nordmændene som kom fra 
vest. Mikkel fulgte med dem tilbage, medens jeg gik til stationen, da jeg skulle 
tage min tørn med vejrmeldingerne. Da vi var tre om at dele 8 timers vagterne, 
enedes vi om at to kunne klare det med 12 timers vagt. Således kunne een af os 
tage på længere ture, enten med stationens hunde og slæde, eller ledsage en 
fangstmand på hans rejser.  
 
Den 10. september kom Nordmændende, Ivar Ytreland og Odd Lindhjem, på 
besøg. Næste dag fik vi storm og let snefald. Jeg havde travlt med at gøre 
installationerne af elektricitet og radio færdig i den nye, luksuriøse bygning. Min 
amatør radiostation i mit værelse var færdig og virkede fint. Verner Hansen og 
jeg havde en god dag den 21., da vi gik op i fjeldet nord for stationen og fandt et 
700 m højt bjerg at bestige. Fra toppen kunne vi se over Clavering Ø til Wollaston 
Foreland. Turen blev på omkring 30 km, så vi var godt trætte om aftenen. Det 
blev nu helt mørkt om natten og den 22. så vi et flot nordlys. Temperaturen faldt 
jævnt, og var nu minus 3 grader om dagen. Radiostationen var gjort færdig og alt 
det gamle grej var fjernet fra beboelseshuset. 
 
Vi oplevede nu et vejrfænomen som blev almindeligt gennem vinteren. 
Barometerstanden faldt meget hurtigt en eftermiddag. Ved middagstid næste 
dag, steg det pludselig, samtidig med at det begyndte at blæse voldsomt. 
Temperaturen steg til plus 9 grader og stormen varede 24 timer. Det var en 
føhnvind fra indlandsisen, vi for første gang oplevede. Senere, da der var dyb sne 
på jorden, var det meget vanskeligt at finde vej i en sådan storm. Vi måtte 
spænde et tov ud mellem de to huse for at vi kunne komme fra det ene til det 
andet. 
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Før dette blev anbragt, var Verner Hansen i livsfare under en storm. Han var, 
uden at kunne se noget, gået fra radiostationen mod beboelseshuset. Han blev 
presset sideværts af vinden og gik forbi huset. Han flakkede rundt en tid, og var 
så utrolig heldig at støde på Sandodden Fangststation ca. 200 meter længere 
mod øst. Her blev han indtil stormen tog af. Vi var naturligvis meget bekymrede 
over hans fravær, men havde ingen mulighed for at lede efter ham før vejret 
bedredes. Der var telefonforbindelse mellem bygningerne, men ikke over til 
fangsthuset. 
 
Snestorm bevirkede et usædvanligt fænomen som jeg senere oplevede flere 
gange, både i Grønland og arktisk Canada. Snefnug bliver åbenbart opladet med 
statisk elektricitet når de flyver horisontalt med stor fart. Denne ladning afledes 
af antennetråde og andre metalgenstande. Således frembringes en meget høj 
spænding på en elektrisk isoleret antenne. Man kan trække ti centimeter lange 
gnister fra sådan en ledning. Et andet arktisk radioproblem var såkaldt blackout, 
hvor det normalt reflekterende lag i stratosfæren, forstyrres af udstråling fra 
solen. Resultatet er, at al radiokontakt på højere frekvenser umuliggøres i op til 
en uge. Langbølge berøres ikke så meget, så nogle vejrmeldinger kom igennem 
på disse frekvenser. 
 
Som det blev mørkere forbedredes radioforholdene på alle bølgelængder. Jeg 
havde flere kontakter med Australien. Både mellem-og langbølge 
radiofonibåndene var fyldt op med stationer fra Europa og Nordamerika. 
Herstedvester radiofonistation hørtes med lokal styrke og kvalitet, og jeg husker 
at vi lyttede til, bl.a. Weekendhytten. Blandt mine medbragte radioer var en tysk 
tankmodtager og på denne hørte jeg til min forbavselse Københavns Politi. 1947 
var et år med et usædvanligt højt solpletmaksimum, som nok var grund til den 
gode radiomodtagelse på højere frekvenser. 
 
Ved en lejlighed havde vi en særlig god radiotelefonkontakt med Scoresbysund. 
Hele mandskabet var til stede i begge ender, og vi blev underholdt af guitarspil 
fra den sydligere station. I slutningen af september så vi mange edderfugle på 
ture til Lille Sødal, nordvest for stationen. Hovmester Edingsborg fodrede os med 
mange lækre retter som han forstod at tilberede af det lokale 
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moskus-og sælkød. Der var proviant i overflod, også en hel del af den gamle 
amerikanske dåsemad blev spist. 
 
Som dagene blev kortere satte vi meget pris på perioder med månelys. Efter at vi 
var blevet vant til mørket, var månens lys ved fuldmåne helt overvældende. 
Fjorden frøs til i begyndelsen af oktober, så den fingernemme Mikkel fabrikerede 
et par skøjter af to file fastgjort i et par stykker træ. Han var ganske god til at lave 
herresving på en snefrit stykke is ved stranden. 
 
Den 9. oktober blev det lyst kl 8 og mørkt igen kl 19. Samme dag fik vi den første 
rigtige snestorm. Vindstyrke 9, samtidig med kraftigt snefald. I løbet af en halv 
time var der halvanden meter sne udenfor døren så vi måtte grave den fri ved 
observationstiderne. Et par dage senere morede vi os med at stå på ski ned ad 
den nærmeste stejle bakke, 160 meter høj, kun 500 meter fra husene. Jeg faldt 
ustandselig, til stor fornøjelse for Mikkel. Han demonstrerede senere med fagter, 
hvorledes Haagensen slog saltomortaler ned ad bakken. 
 
Den 14. var Verner Hansen og Mikkel på ski ude på fjorden og skød to sæler. De 
kom tilbage og kørte igen ud med hunde og slæde for at transportere fangsten 
hjem. Start med hundeslæde er ofte en dramatisk affære. Hundene er meget 
ivrige efter at komme ud, så metoden der bruges, er at binde bagenden af 
slæden til en solid startpæl. Derefter sættes hundene i selen, een ad gangen, og 
fastgøres til liner som i vifteform spredes fra forkanten af køretøjet. Når alt er 
klar sætter føreren sig op og trækker i slipstikket. I forrygende fart går det så ud 
over den tre meter høje brink, over strandens sten, og så ud på isen. 
 
Der var altid mange tilskuere ved denne forestilling, som undertiden gik galt når 
hundene slap løs, kusken faldt af, og først efter en rum tid vendte hunde og 
slæde tilbage. Efter Mikkels start kørte han i en stor bue ud på isen og kom 
tilbage for at hente Hansen og kajakken. Jeg gik på ski efter dem, men ude ved 
iskanten kunne de ikke finde de to sæler.  
Mikkel skød endnu en sæl og hentede den ind med kajakken. Den næste dag var 
Mikkel igen ude ved iskanten og kom hjem med fem sæler, så vi nu havde kød til 
både mennesker og hunde i en rum tid. 
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Et par dage senere var Mikkel og Andersen på sæljagt, da hundene i et ubevogtet 
øjeblik overfaldt en af deres egne. Den blev bidt så alvorligt i maven, at den døde 
fire dage senere. Vi havde lagt den ind i det opvarmede værksted, men kunne 
intet stille op med den tiltagende betændelse i bugen. Slædehunde er på visse 
punkter nogle bæster som æder næsten alt. Således forsvandt mine skibindinger, 
det vil sige kun læderet blev fortæret mens metalstykkerne blev spyttet ud igen. 
En læderpisk kan hurtigt blive ædt, og man må fjerne alt spiseligt indenfor deres 
rækkevidde. På den anden side kan man få en fornemmelse af kammeratskab 
med hundene når man i dyb sne vader foran slæden og de asende kommer op på 
siden af en. 
 
Rygterne om Peter Klokker, fangstmanden ved Zackenberg, sagde at hans hunde 
var sådanne kæledyr at når han sad på slæden og råbte, „Kom Så“, løb hundene 
op på slæden og satte sig hos ham. Et andet problem man har ved slædekørsel er 
at kunne stoppe hvis nødvendigt. Klokker havde lavet en bremse til slæden. Den 
bestod af et bræt, fastgjort under slæden, som kunne sænkes og så ville bore sig 
ned i sneen. Da det skulle afprøves, og han med fuld fart sænkede bremsen, faldt 
slæden fuldstændig fra hinanden og hundene stak af. Peter Klokker var en 
interessant fyr, en dygtig kunstmaler, og en god tømrer. Han var fra Kerteminde, 
og byggede mange år senere en sejlbåd, i hvilken han lavede en jordomsejling. 
 
Vi tog ofte en tur på ski ved at binde en eller to hunde til bæltet. Det gik 
temmelig hurtigt og jeg fik mange knubs ved at falde og blive trukket over ujævn 
is inden det lykkedes at stoppe hundene. Det var alligevel en dejlig sport at fare 
af sted i stor fart, og naturligvis blev jeg bedre til det som tiden gik. 
 
Omkring den 18. oktober så vi meget store flokke moskusokser i Djævlekløften 
på Claveringøen. Vi talte omkring 70 af de store dyr, og jeg gik på ski derover for 
at fotografere dem. Det varede kun 50 minutter at gå de 7 kilometer derover, så 
det var blev bedre med mine færdigheder på ski. Før Grønland, havde jeg kun én 
gang haft ski på benene. 
 
Foruden de otte timers vejr-og radiovagt, som kun bestod af en vejrobservation 
hver tredie time, fulgt af kodning på et skema og afsendelse med morsekode til 
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Scoresbysund, havde jeg nok at beskæftige mig med. Der var nogle få nødven- 
dige job som vandhentning, hundefodring og snerydning, men ellers havde jeg 
megen fornøjelse af min amatørradio, fotografering med fremkaldning af filmen, 
og ture til fods eller på ski. 
 
Efter at Peter Klokker havde fået hundene til at makke ret, besøgte han os den 
22. oktober. Det var hans første tur med slæden. Desværre blev en af hans 
hunde bidt ihjel mens de var tøjrede udenfor. Han forlod os igen den 25. Straks 
efter fik vi igen en føhnstorm, hvor temperaturen steg fra minus 10 til plus 6 
grader i løbet af et par timer. Nogle dage senere var temperaturen igen det mere 
normale, minus 20 grader. 
 
Solen stod nu meget lavt ved middagstid. Den stod op kl. 10 og rullede langs 
bjergene i syd indtil den gik ned kl. 16. Den 6. november sås den for sidste gang 
indtil foråret. Mørketiden er omkring tre måneder lang, her hvor bjergene 
skygger for den lave sol. Klokker var måske lidt ensom ved Zackenberg, for han 
kom snart tilbage. Også Nordmændene fra Kap Herschell besøgte os af og til, da 
de også kun var 25 km væk. Det må have været en fornøjelig afveksling for 
fangstmænd at kunne besøge os og nyde hovmesterens gode mad. Før Jul kom 
de langvejs fra, nemlig Loch Fyne og Hochstetter. 
 
Et telegram fra Styrelsen bad om at prøver af kød fra døde hunde, ræve og hval- 
ros blev sendt til Danmark for at blive undersøgt for trikiner. Et andet telegram 
advarede os mod at bruge bådsmandsstolen, da den ikke var sikker. Det var lidt 
sent at oplyse os om dette, da stolen var blevet brugt hele sommeren ved 
mastearbejdet. 
 
Atter en kraftig snestorm den 8. november. Huset ryster og sne presses ind 
gennem de mindste sprækker så små snedriver dannes på gulvet. Et interessant 
forvarsel om stærk storm fik vi ved at vi hørte en dyb brummetone fra toppen af 
det 800 meter høje bjerg Rundetårn, på Clavering Ø. En tid senere kom stormen 
så til stationen. 
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Den 13. november fik Kangerdlussuak og Scoresbysund luftdrop fra en 
overflyvning. Der var breve til os alle, men ingen mulighed for at få dem sendt 
herop. Vi bad derfor telegrafisten i Scoresbysund om at åbne brevene og læse 
dem op for os. Det eneste brev til mig var fra en amerikansk radioamatør som 
ville have flere oplysninger om vor tilværelse her i ødemarken. 
 
Jeg syslede med at bygge en radiosender og modtager som var let nok til at 
kunne bruges på slæderejser. Indtil da var der ikke meget af den slags som kunne 
fås på markedet.  
 
Et par år senere købte jeg en ganske lille, tysk spionradio i København, og den 
blev brugt flittigt ved Pearyland ekspeditionen og på Station Nord. Alt andet 
materiel var alt for tungt og uhåndterligt til at kunne bruges under rejser med 
hundeslæde. Det var naturligvis begrænset hvad jeg kunne konstruere på 
Daneborg, selv med mit medbragte lager af radiodele. 
 
Resultatet blev dog et arrangement som vel vejede 10 kg, mest fordi jeg kun 
havde de batterier til rådighed som Amerikanerne havde efterladt. Det viste sig 
dog at meget lille effekt var tilstrækkeligt til at få radiokontakt fra for eksempel, 
Hochstetter til Daneborg. Afstanden var omkring 100 kilometer. 
 
Den 16. november fik vi den første radioforbindelse med den norske station, 
Myggbukta, der havde flere telegrammer til os. Jeg synes at huske at vi også 
havde kontakt med Jan Mayen og en nylig oprettet flydende vejrstation, „A“, et 
sted mellem Norge og Grønland. For en tid, samlede vi vejrmeldingerne fra de 
tre stationer, og sendte dem videre til Scoresbysund og Thule. 
 
Odd Lindhjem, fra Kap Herschell, havde meget vrøvl med at holde styr på sine 
hunde. Da han sammen med Mikkel og jeg var ved kysten af Clavering Ø, stak 
hans hunde af og forsvandt ind i Grønnedal. Vi fik endelig opsporet hundene, 
som var optaget af studere en flok moskus langt inde i dalen. Odd kørte hjem til 
Herschell mens vi fortsatte runden til rævefælder ved Henningelv. Temperaturen 
var faldet til minus 28 grader. 
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I den mørke tid var det godt at have elektrisk lys i beboelseshuset selvom vi alle 
havde fine amerikanske petroleumslamper på værelserne. En aften gik lyset ud, 
Andersen for op til kraftværket, og opdagede at en kølevandspumpe havde 
svigtet. Den blev udskiftet i løbet af tre timer, og såvidt jeg husker havde vi ikke 
andre problemer i motorrummet. Senere fandt man ud af at vi ikke havde 
tilstrækkeligt med brændstof til at lade generatorerne køre uafbrudt. De blev 
stoppet om dagen, og kun startet af telegrafisten når vejrmeldingen skulle 
sendes. Vi havde dog strøm i aftentimerne. 
 
På motionsture gik vi ofte fire kilometer mod syd langs kysten. Her lå vraget af en 
motorbåd, efterladt før krigen, af en Lauge Koch ekspedition. Dens oprindelige 
navn, NEPTYN, som med messingbogstaver var sat på hækken, var blevet 
ombyttet til, TYPE NN. Jeg tænker på om denne båd kunne have været Lauge 
Koch’s, „Polyppen“. Hvem der havde ændret navnet blev ikke opklaret. Tæt på 
kysten lå Sandøen, en ganske flad, lille ø. 
 
Vi hører fra Grønlands Radioavis, at skibet Gustav Holm endelig er kommet til 
Danmark den 21. november. Det må have været på vestkysten meget af tiden 
siden det forlod os. 
 
Ved en fin radiokontakt med telefoni med Myggbukta, snakkede vi med den 
danske fangstmand, Kjeld Soelberg, som var på besøg. Hans station var ved 
vestsiden af Loch Fyne bugten, hvorimod den norske station Myggbukta, lå på 
østsiden. 
 
Den 24. november var det blevet så mørkt at vi ved 14-tiden kun havde lidt 
tusmørke før det blev nat igen.  
Dog var det nemt at orientere sig ved det svage lys fra stjernerne, men ved tæt 
overskyet vejr kunne man næsten intet se. 
 
Efter flere forsøg med transportable radio sendere og modtagere fik jeg endelig 
sat noget sammen som var let nok til at kunne tages med på længere 
slæderejser. De første eksperimenter gik ud på at finde ud af hvor langt et signal 
fra en lille sender kunne høres. Jeg gik ud på isen med senderen i en rygsæk, 
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således at jeg stadig kunne se stationen. Verner Hansen lyttede til mine signaler 
på stationens modtager. Han sendte rapport om styrken ved at bruge en 
bordlampe, anbragt i et vindue. En morsenøgle forbundet med lampen sendte så 
blinkesignaler til mig.  
 
Ved den modsatte bred af sundet var styrken stadig god, så det blev første etape 
af eksperimenterne. Dernæst kørte Hansen og jeg til Kap Herschell fangststation, 
hvor vi havde en hyggelig aften hos Nordmændene. Weischer derhjemme 
lyttede til os som aftalt, og forbindelsen virkede fint med Nordmændenes 
radiofonimodtager indstillet på det såkaldte fiskebånd. Daneborg lavede en 
udsendelse for os hvor hver mand kom til mikrofonen med en historie. Især 
Mikkel var meget underholdende. Der blev fortalt mange skrøner i aftenens løb, 
og klokken var to før vi gæster krøb i posen på loftet. 
 
Et par dage senere fik Daneborg besøg af fangstmændene, Mogens Graae og 
Orla Jensen, som kom fra den nordlige station på Hochstetter Forland. De 
fortalte om deres oplevelser siden vi så dem i sommer. Jeg havde vagt indtil kl. 
03 vejrmeldingen var sendt og mellem midnat og 3 gik jeg en tur til Kap Berghaus 
i strålende måneskin og 24 graders frost. Så snart stationen var ude af syne 
kunne jeg nyde den utrolige stilhed som herskede når jorden var dækket af sne 
og intet bevægede sig i det frosne landskab. En svag syngen i ørerne var det 
eneste indtryk. 
 
Vejrobservationerne fandt sted synkront med alle andre stationer i verden, otte 
gange i døgnet, kl. 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 og 21 Greenwich Mean Time. Det 
varede ikke længe før vi fandt ud af, at to mand nemt kunne klare vagter på 12 
timer ad gangen. Således kunne een af vi tre telegrafister skiftes til at tage på 
korte eller lange rejser, og således opleve det rigtige Grønland. 
 
Ved nattevagt havde jeg rigelig tid til at snakke med telegrafister på andre 
stationer, for eksempel med Greve Rasmussen, som var på stationen 
Kangerdlugssuak, langt sydpå. Han havde mange historier at fortælle da han 
havde været i Grønland før krigen.  
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Et af hans job var at tælle moskusokser da han foretog en rejse til den indre del 
af Scoresbysund fjorden, et andet var at fungere som amatørdoktor hvor ingen 
anden var til rådighed. 
 
Danielsen var en anden telegrafist på samme station. Andre stationer på 
sydkysten var, Skjoldungen, Kap Adeler og Prins Christian Sund. Såvidt jeg husker 
fandt al denne snak sted på vejrfrekvensen 5274 kilohertz. Der var endnu ikke 
mange bulletiner udsendt fra København om disciplin i æteren, så vi gjorde som 
vi havde lyst. Senere blev alt reguleret så kun officiel trafik var lovlig, og der var 
endda regler for morsenøglers anvendelse. Kun de af styrelsen opsendte nøgler 
måtte bruges og Angmagssalik stationen agerede æterpoliti. 
 
Den 30. november drog Andersen og Mikkel af sted til Revet, en norsk 
fangsstation i Tyrolerfjorden, på den anden side af Clavering Ø. På denne station 
boede et ægtepar, og hustruen var den eneste kvinde på nordøstkysten. De to 
havde i mange år boet i Arktis, bl. a i Svalbard. 
 
I nogen tid havde der, af og til, været en trykket stemning på Daneborg. Det var 
ikke noget usædvanligt når forskellige gemytter skulle tilbringe de mange mørke 
måneder sammen. Andersen og Edingsborg, begge omtrent lige gamle, havde 
divergerende meninger som resulterede i lange diskussioner. Det var noget af en 
lettelse for os alle da Andersen var borte i nogle dage.  
 
Jeg, som bortset fra Mikkel, var den yngste i gruppen, kom godt ud af det med de 
andre, måske med undtagelse af nogen irritation over Andersen. Hans job som 
både stationsleder, postmester og politimester for en stor del af østkysten var 
vel gået ham til hovedet. Han havde dokumenter fra Styrelsen som bevis for 
disse overordnede stillinger, og så det nok som sin pligt at blande sig i alt arbejde 
på stationen. 
 
Mogens Graae og Weischer kørte til Zackenberg med Graae’s hunde. Andersen 
og Mikkel havde været der dagen før. Jeg havde radiokontakt med Weischer 
efter ankomsten, men hørte intet senere, måske fordi de havde drikkegilde 
sammen med Klokker. 
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Den 3. december meddeltes det fra Danmark at der i år vil blive udsendt 3250 
julehilsener til Grønland. Det var en gammel tradition at Statsradiofonien, over 
langbølgesenderen i Kalundborg, sendte hilsener fra familie og venner til det 
isolerede Grønland.  
 
På vestkysten fik man af og til post om vinteren, da de nogle af de sydlige 
stationer kunne besejles hele året. På østkysten var telegrammer den eneste 
mulighed for kontakt med omverdenen. Derfor var det med spænding vi ventede 
på radio julehilsener. De blev sendt efter dagens normale udsendelser var slut.  
 
Radiofonien åbnede koncertsalen i København mange nætter i træk, således at 
pårørende kunne vente der. Een ad gangen kom de til mikrofonen for at 
overbringe en personlig hilsen. Fra provinsens studier arrangeredes noget 
lignende. Det var naturligvis en meget følelsesbetonet affære, at skulle stå på et 
podium med mange tilhørere. Mange brød sammen i gråd, i Danmark, såvel som 
i Grønland. 
 
Den 5. december igen voldsom snestorm med temperaturstigning til minus 6 
grader. Foruden arbejdet, fik jeg tiden til at gå med amatørradio, og foto- 
grafering med følgende filmfremkaldelse. Næste dag var det atter stille og vi 
kørte med hundene til Grønnedal og Storstrømmen på Clavering Ø. En enkelt 
moskusokse blev skudt, slagtet og bragt hjem til det omvendte fryseskab. Alt kød 
blev opbevaret på stativer ved huset, udenfor rækkevidde af hunde og ræve. Kun 
det som umiddelbart skulle bruges blev bragt ind i det varme hus. 
 
Først den 12. december blev jeg træt af min indfiltrede paryk og fik Mikkel til at 
klippe det hele af. Med plydshår og fuldskæg lignede jeg nu en straffefange. Den 
fingernemme Mikkel klippede hår på os alle, og var i det hele taget en meget stor 
hjælp på stationen. Han og jeg havde, som andre unge mennesker, et overskud 
af energi, og vi tumlede ofte rundt på gulvet i brydekamp. Det var noget jeg ikke 
havde gjort siden min soldatertid to år tidligere. Mikkel var nok for det meste 
vinderen. 
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Den 15. december blev de første julehilsener fra Danmark udsendt. Fangstmænd 
fra hele området samledes på radiostationen for at lytte. Hansen, Graae, 
Ytreland og Mikkel var kørt til Zackenberg for at hente Peter Klokker. Desværre 
var der en enkelt hilsen til Mogens Graae som han ikke fik hørt. Alle var samlede 
de næste aftener hvor vi, på grund af hilsenerne, havde skiftet nat til dag. Da 
solen ikke stod op, var det ligegyldigt hvornår vi sov og var vågne. Der var mange 
hilsener til os, en til alle fra Lauge Koch og fra den forrige stationsleder, Åge 
Hansen, med særlig hilsen til Mikkel. Radiomodtagelsen var så perfekt som man 
kunne ønske. Til mig var der hilsen fra min far og min veninde. 
 
Fangstmændene opholdt sig mest på Sandodden, da Andersen ikke var 
begejstret over at have dem på stationen. Weischer, Hansen og jeg gik ofte over 
til fangststationen for at være sammen med de livlige fangstmænd. De havde 
mange historier at fortælle. Sammen med Hovmesteren bragte jeg en dag en 
stor gryde øllebrød over til dem. 
 
Den 20. var det blevet koldt igen, minus 28 grader. For første gang havde jeg 
radioforbindelse med Aage De Lemos som befandt sig på Lauge Kochs 
videnskabelige station, Ella Ø. Han havde haft problemer med radioapparatet, 
som var et Canadisk monstrum. Tusinder af disse var blevet sendt til England og 
Rusland under krigen, og var bemærkelsesværdige ved at have russisk tekst på 
forpladen. 
 
Dagen efter kom de to fangstmænd fra Loch Fyne, Kjeld Soelberg og Erling 
Pedersen. Der var en mulighed for at de norske fra Revet ville komme til Jul, men 
det blev ikke til noget. Med en dame i selskabet ville vi nok have opført os meget 
bedre end ellers. 
 
Så det blev til fjorten personer som fejrede Jul og Nytår sammen, og på 
solhvervsdagen var alle fangstmænd samlet på Sandodden. Jeg fotograferede 
ved disse lejligheder det meste af Østgrønlands befolkning. Juleaften var 
temperaturen minus 32 grader med stille vejr og måneskin. Hovmesteren havde 
lavet det fineste julebord hvor vi spiste risengrød, moskussteg og syltede pærer.  
 



 

53 
 

Dagen efter havde han lavet en herlig julefrokost hvor vi igen alle var samlet i 
fornøjeligt samvær. Jeg benyttede lejligheden til at fotografere alle individuelt, 
og også samlet ved bordet. På radiostationen var der livlig telegramtrafik med 
hilsener til fangstmænd og Daneborgs mandskab. Jeg tilbragte en hel dag på 
Sandodden med de hyggelige fangstmænd. Klokker, som var en god kunstmaler, 
havde dekoreret væggene med tegninger og malerier. Nytårsaften var det 
snestorm, menuen stod på risengrød, flæskesteg og abrikoser.  
 
Vi lyttede til mange gode nytårsudsendelser fra Danmarks Radio. Hen på natten 
blev flere gæster fulde. Andersen havde kontrol med den opsendte spiritus- 
beholdning, men åbnede for flaskerne i dagens anledning. Ved midnatstid forlod 
jeg selskabet og gik op på radiostationen for at snakke med radioamatører. Det 
var interessant at have et Grønlandsk kaldesignal, da en kontakt med mig 
regnedes for en sjældenhed i denne hobby. Resultatet var, at jeg efter et kort 
opkald, fik svar fra flere stationer. 
 
Den 2. januar var der heftige diskussioner mellem Fangstmænd på den ene side, 
og Hovmesteren og Andersen på den anden. Resultatet blev at Fangstmændene 
holdt sig fra Daneborg. 
 
Næste dag kørte Erling Pedersen og jeg til Zackenberg på to timer. Jeg havde ikke 
besøgt denne station før, det var Peter Klokkers domæne. Med stor gæstfrihed 
trakterede han os og ved sengetid insisterede han på at sove på gulvet medens vi 
fik de to køjer. Jeg havde min amerikanske sovepose med moskusskind ovenpå, 
og var varm hele natten. Temperaturen udenfor var minus 30 grader, så 
indendørs var den langt under frysepunktet om morgenen. Det var rart at 
komme væk fra radiostationen med dens støj fra de andre mennesker. Her 
herskede fuldkommen stilhed hele natten. 
 
Provianten fik en mærkelig konsistens når den var hårdt frossen. Brød var hårdt 
som sten, ligesom leverpostej og andet pålæg. En blok fedt var som marmor og 
måtte hugges i stykker med en økse. En sæk kartofler raslede som sten ved 
rysten. 
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I det stille vejr var det fint at være ude. Åndedrættet dannede et frostlag på 
skægget, således at der var et luftrum som holdt hagen varm. Næsen og 
kinderne bliver først angrebet af frost og måtte regelmæssigt tøs op med 
vanterne. På rejser var det nødvendigt at holde øje med kammeratens udseende. 
Hvide pletter i ansigtet var forfrysninger, som ikke kunne føles af ofret selv. Det 
vanskeligste, og også det mest nødvendige, var at holde fødderne varme. Jeg 
havde et par sejldugskamikker med filtsåler, to par tykke strømper og denne 
kombination var god. Senere fik jeg et par sælskindskamikker af Mikkel, og det 
var det rene luksus at bruge. Fødderne var dejligt varme, og det føltes som at 
have ganske lette tøfler på. 
 
På hjemvejen var der optræk til storm, men det blev heldigvis ikke til noget. 
Mikkel havde fortalt at hvis vi blev overrasket af dårligt vejr, var det bedst at 
lægge sig i soveposen under slæden og lade det hele sne til. Således kunne man, 
hvis nødvendigt, tilbringe flere dage indtil vejret bedres. Det var langt bedre end 
at forsøge at køre eller gå mod en snestorm. Stormene varede som regel to til tre 
dage, men samtidig steg temperaturen så man kunne måske have det ret 
hyggeligt under slæden. 
 
Soelberg var interesseret i at lære morsetelegrafi, så jeg underviste ham medens 
han var på Daneborg. Vi havde underholdning fra mange radiofonistationer, 
oftest fra Kalundborg, men også Reykjavik, London og Tromsø kom igennem fint. 
 
Min fødselsdag den 5. januar foregik i stilhed, men om aftenen fik jeg flere 
telegrammer fra familie og venner i Danmark. Havde en to timer lang samtale 
med en amerikansk radioamatør i Pensylvania og lovede ham nogle arktiske 
fotos. Ellers var engelske amatører dominerende i min logbog. 
 
Det blev lidt lyst midt på dagen og solen skulle vise sig for første gang efter 
mørketiden, den 12. februar. Flere hunde fik hvalpe på samme tid, men nogle 
hvalpe døde af kulde før vi kunne få dem lagt ind i kasser med træuld. Vejret var 
for det meste fint, stille, med 30-37 graders frost. Jeg gik mange ture da det nu 
var lyst 3 timer om dagen. 
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Hovmesteren havde taget fejl af datoen for min fødselsdag, så vi fejrede den 
med chokolade og kager den 15. januar. Jeg fik sendt en hilsen til mine forældre 
gennem en radioamatør i Malmø. Selvom det strengt taget ikke var lovligt for 
amatører i europa at befordre meddelelser for trediemand, fik jeg ofte sendt 
korte hilsener til Danmark og England.  
 
Min veninde havde en søster i Surrey, Sydengland, og da jeg ofte talte med 
engelske amatører fik hun ofte en hilsen. En anden, heller ikke helt rigtig 
meddelelsesvej, var at kalde Frederikshavn Flådestation når radioforholdene var 
til det. Flere af telegrafisterne der, havde arbejdet på Holmens Flåderadio i 
København. De vidste at jeg var rejst til Grønland og befordrede villigt 
meddelelser til pårørende i Danmark, og da de havde gratis telefonforbindelse 
med hele landet, kunne de ringe og give oplysningerne videre. 
 
Den 16. var vist den koldeste dag med minus 39 grader. Kviksølvtermometre blev 
unøjagtige ved lave temperaturer idet metallet frøs ved cirka minus 40 grader. 
Det viste sig ved at temperaturangivelsen var højere end den virkeligheden skulle 
være. Vi havde flere mindre nøjagtige alkoholtermometre, som brugtes til 
sammenligning. Brændselsolien til generatorerne var tyk som grød i tromlerne, 
og ikke nem at pumpe op. 
 
Det blev snart skyet og ti grader varmere. Hvem som ikke har prøvet det, kan 
ikke tro at det kan føles varmt ved minus 29 grader, men efter en kold periode 
synes det som man bliver vant til temperaturen ude og inde. Resultatet er at 
man går ud i skjorteærmer og synes det er dejligt vejr. 
 
Nu, med lidt mere dagslys, blev der kørt mange slædeture til de nærmere 
stationer. Det var en god afveksling i den daglige rutine, som for det meste 
foregik indendørs. Weischer led vist af Cabinfever, og måtte af sted for at 
tilbringe at par dage i en hytte på Clavering Ø. Det indelukkede liv i mørket gik 
flere på nerverne, og resulterede i småskænderier, Jeg er overbevist om at 
regelmæssig udendørs motion, især i mørketiden, er nødvendig for husfreden. 
Fangstmændene, som ellers var vældig flinke, gjorde vrøvl over at Mikkel havde 
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rævefælder på Clavering Ø. Da rævefangsten var deres levevej, lukkede Mikkel 
disse fælder. 
 
Den 20. januar var det helt klart i vejret, bortset fra få høje skyer på den sydlige 
horisont. Disse blev illumineret af solen, og spredte et betagende lyserødt skær 
over himlen. Jeg gik ind i baglandet for at finde en varm kilde som en fangstmand 
havde set, men fandt intet usædvanligt. 
 
Nogle dage senere blev det til et stort opgør mellem fangstmændene og 
Andersen. Det endte dog ret fredeligt efter nogle timers diskussion da Andersen 
blev træt. 
 
Mikkel havde glemt at lægge en større sten under rævefælderne så jeg tog med 
ham til øen for at få det gjort. Det er ellers vanskeligt at finde dem igen efter et 
større snefald. Det var svært nok, selv for Mikkel, at finde dem nu. Mikkel havde 
ellers en fin stedsans, og kunne huske hvor han havde efterladt ting i det stenede 
landskab. Han var noget af en spasmager, og da vi var sammen på en kortere tur, 
sagde han for eksempel at der fandtes et stykke chokolade under en sten her i 
nærheden. Jeg havde naturligvis ingen chance for at finde chokoladen mellem en 
million sten indenfor synsvidde, men Mikkel huskede hvor den var og gik direkte 
hen til gemmestedet. 
 
Rævefælderne blev givet til fangstmændene til brug næste vinter. Denne metode 
til rævefangst er forholdsvis human, idet fælden er så tungt lastet med sten, at 
den uheldige ræv dræbes øjeblikkelig. Nordmændene havde tidligere udlagt gift 
til rævefangst, men det var ulovligt, og blev ikke praktiseret mere. På hjemvejen 
skød Mikkel en sæl ved et åndehul idet han tålmodigt ventede ved hullet til 
sælen kom op, og efter skuddet greb han den i kæben og huggede iskanten bort 
med geværkolben så den kunne hales op. Det var altid godt at få ekstra foder til 
de altid sultne hunde og vi satte også pris på de fine sælbøffer som Edingsborg 
serverede. 
 
Den 28. januar var alle fangstmænd kørt hjem til deres respektive stationer. 
Temperaturen svingede nu omkring minus 20 grader. 
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Den 2. februar skulle solen vise sig for første gang efter næsten tre måneders 
fravær. Vi så den ikke, da det var overskyet, og det blev den 14. før vejret tillod 
os at se den glødende kugle. Mikkel kørte til Dødemandsbugten, på østsiden af 
Clavering Ø. I den amerikanske bygning der hentede han mælkepulver, mel og 
stegepander. 
 
Den 12. februar sendte Styrelsen i København et telegram til stationslederen som 
gav mig tilladelse til at bruge min amatørradio på et frekvensområde som kun 
var tilgængeligt i England og U.S.A., men ikke i Danmark. Jeg havde søgt om 
denne tilladelse, men forventede ikke at få den. Det gav anledning til nogle 
eksperimenter på lave frekvenser med amatører i de to lande. 
 
Samme dag oplevede vi den hidtil kraftigste snestorm som fik huset til at ryste. 
Taget var heldigvis godt forankret med wirer fastgjort til jordspyd. Mens jeg var 
på radiostationen kom et særlig kraftigt vindstød som slukkede flammen i 
olieovnen. Olien løb stadig ind i den meget varme ovn, og blev forvandlet til 
oliedamp. Få sekunder senere blev dampene antændt af en glød. Resultatet var 
en eksplosion som blæste trækregulatoren i skorstenen helt af, og fyldte rummet 
med fedtet sod. Det var heldigvis den eneste gang noget sådan skete. 
 
Stormen varede en hel uge. Erling Pedersen og Peter Klokker som var kommet 
fra Zackenberg den 8. kørte tilbage den 22. 
 
Vi udvekslede naturligvis nyheder med de andre stationer, og det drejede sig 
mest om almindelige hændelser, men da den nye stationsbygning i Angmagssalik 
brændte ned til grunden var det en sensation som blev diskuteret ivrigt. Brand 
var en af de største farer på vejrstationerne, da der om vinteren ikke var vand til 
rådighed for slukning. Den bedste forsikring mod denne katastrofe var at bygge 
husene langt fra hinanden, så der altid ville være husly efter en brand. 
 
Odd Lindhjem, Mikkel og jeg gik en dag over sundet til Basalt Ø, som var en 
mindre ø ved den modsatte kyst. Vi morede os med at rulle store sten ud over 
den 80 meter høje klippe på øens nordkyst. Denne form for leg er meget 
almindelig i Arktis, og udøves ikke blot af drenge, men også af alvorlige 
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videnskabsmænd. Jeg observerede det både i Grønland og Canada hvor man 
bruger løftestænger og brækjern for at starte et større bjergskred under jublen 
fra tilskuerne. 
 
Jeg gik en ca. 15 km lang tur den 4. marts. Langs kysten mod nord til Lille Sødal, 
over fjeldet til Kap Berghaus og hjem langs kysten. Det sneede kraftigt på den 
sidste del af vandringen og jeg måtte bruge kompas for at holde kursen. Få dage 
senere fik vi atter en kold periode ned til minus 40 grader. Solen var nu oppe fra 
1030 til 1800 og varmede godt. 
 
Klokker kom kørende den 7., og næste dag tog jeg med ham til Kap Herschell, 
hvor kun Odd var hjemme. Vi sneg os ind på hytten ved at køre bag om bakken. 
Hans hunde, som ellers ville give hals ved den mindste lejlighed, opdagede os 
ikke, så vi kunne overraske ham. Den slags lege var Klokker med på. 
 
Det sneede godt næste dag, så vi fik tiden til at gå med at få instruktion i skiløb af 
Nordmanden. Den 10. fik jeg via slæderadioen at vide at Andersen og Mikkel var 
kørt mod Herschell. De kom kl. 12, og Klokker og jeg drog hjemad kl. 15. Vi 
forsøgte flere gange at forcere de isskruninger som fandtes langs kysten, men 
måtte give op og køre videre i strandkanten. Ved Blæsedalen forsøgte vi igen og 
da vi var midt i skruningerne blæste det pludselig op så vi ikke kunne se hundene 
foran os.  
 
Med stort besvær kom vi atter ind til stranden og fortsatte på lykke og fromme, 
da det var umuligt at åbne øjnene mod den fygende sne. Desuden var 
øjenhårene frosset sammen. I tre timer skiftedes vi til at gå bag slæden og 
skubbe på, da hundene nødig ville trække mod vinden. Nu opdagede Klokker at 
han havde tabt kæden som brugtes til at lænke hundene. Vi blev enige om at 
vende om og følge sporet for at finde kæden. Jeg fik øjnene tøet op, og gik så 
foran hundene, men efter nogle kilometer på denne måde forsvandt sporet. Vi 
måtte så fremad mod vinden igen. Det var forbistret koldt på næsen og kinderne.  
 
Vi havde mange hvil hvor sneen hobede sig op omkring os og hundene. Nær 
Daneborg blev vejret lidt bedre, og vi nåede hjem kl. 2030. Man var forbavsede 
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over at vi havde kørt i den slags vejr. Temperaturen var minus 30 grader med 
vindstyrke 8-9. Sneen var føget ind gennem knaphullerne og havde fyldt 
lommerne. Efter at vi havde fortæret en bedre middag var strabadserne glemt 
igen. 
 
Den 13. Kørte Mikkel på jagt ved yderkysten, og kom til vor forundring hjem med 
en bjørn. Det var den eneste som blev skudt i den periode jeg var på Daneborg. 
 
Et par dage senere noterede jeg et kraftigt fald i barometerstanden, noget som 
varsler storm, og den kom også nogle timer senere. Først efter barometret var 
steget en smule efter faldet, begyndte stormen. Temperaturen steg næsten altid 
når blæsten kom, sommetider op til tyve grader. Disse vinde kaldtes Føhn, og 
skyldtes at den kolde luft fra indlandsisen opvarmedes ved stigende lufttryk som 
den kom fra 2000 meters højde til havets niveau. 
 
Efter stormen kørte jeg en tur med Mikkels hunde, og var tilfreds med at jeg så 
nogenlunde havde lært at kunne holde en kurs og kontrollere farten.  
 
Vi hørte at verdenssituationen var meget spændt, men så fjernt fra begiven- 
hederne, gjorde nyhederne ikke meget indtryk på os. Kun de umiddelbare lokale 
problemer syntes at være af betydning. 
 
I marts måned havde vi mange storme med stærkt snefald. Fra København blev 
vi bedt om at kontakte Myggbukta og den Norske Ø, Jan Mayen for at opsamle 
deres vejrmeldinger og videresende dem til Amerikanerne på vestkysten, via 
Scoresbysund.  
 
Nu da vi havde dagslys igen, kørte motorerne kun om aftenen. Vejrmeldingerne 
sendtes med den amerikanske nødsender som kørte på batterier. 
 
Mærkeligt nok, kom fænomenet, Mørkepip, først rigtig til overfladen efter solen 
var kommet tilbage. Det gav anledning til skænderier over bagateller. Jørgen 
Andersen, som var handyman og en dygtig snedker, havde gjort alt det 
indvendige færdig i løbet af vinteren. Desværre fik han tvangsforestillinger da 
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foråret kom, og blev et problem for stationslederen. Snedkeren gentog visse 
sætninger meget ofte. To af dem var, „Hatten af for Kronborg“, og „Ringen skal 
sluttes“. Da han en dag havde bøjet en hel pakke søm til ringe, lod stationsleder 
Andersen ham spærre inde i hans værelse. Der kom en hængelås på døren, og 
han blev kun lukket ud til måltiderne. Det har nok ikke hjulpet på hans situation, 
og en nat fandt Verner Hansen ham gående barfodet i sneen efter at han var 
brudt ud gennem vinduet. Han havde skåret sig på glasset og fik plaster på såret 
og blev lagt i seng igen. Stationslederen vidste ikke hvad han skulle stille op, men 
det viste sig at snedkeren klarede sig nogenlunde hvis man lod ham i fred. 
 
Jeg havde ikke megen lyst at vaske mit tøj, og udsatte storvask indtil det var 
absolut nødvendigt at komme i gang med den store bunke. Det blev derfor en 
stor affære hvor jeg tilbragte hele dagen i værkstedet. Is blev smeltet på et 
primus apparat, mens jeg var omgivet af baljer med vådt tøj.  
 
Sidst i marts blev vejret fint. Solen varmede godt og en dag efter at vi havde 
hentet is til drikkevand om morgenen, legede Hansen, Mikkel og jeg med en 
slæde. Vi trak slæden op på den stejle skråning bag husene, kørte ned i susende 
fart og udstødte vilde hyl når vi kom for nær på store sten. 
 
Den 28. marts gik jeg en meget lang tur til det indre af Wollaston Forland. På 
kortet findes en 1008 meter høj bjergtop som jeg ville nå. Jeg startede kl. 10 med 
rygsæk, proviant, ekstra tøj og gevær for sikkerhedens skyld. Jeg kunne sikkert 
have ladet geværet blive hjemme, da chancen for at møde en bjørn var uendelig 
lille. Kl. 13 var jeg ved foden af bjerget. 
 
Jeg havde undervejs fundet den varme kilde som fangstmænd vidste var i 
omegnen. En to meter høj iskuppel var dannet over kilden, og jeg kunne høre 
vandet risle indeni. Jeg var allerede skrupsulten og dødtræt af at gå gennem den 
dybe sne. Det tog godt fire timer at nå toppen. Først kravlen over de små løse 
sten på bjergsiden og til slut op over en næsten lodret klippe med store 
basaltblokke, hvoraf mange var løse, og rokkede når jeg tog fat i dem. Da jeg 
endelig kom op på den første afsats, viste det sig at der var en endnu højere top.  
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Efter et utroligt besvær, nåede jeg det højeste punkt. Udsigten derfra havde 
været anstrengelserne værd. Jeg kunne se tværs over Clavering Ø og helt op til 
Hochstetter Forland. Isen var brudt op ude på havet og der var en tydelig iskant 
fra, få kilometer øst for Herschellhus, til Jackson Ø. Jeg byggede en varde og 
fotograferede i alle retninger. Nedstigningen var næsten lige så besværlig som 
turen op. Jeg nåede Daneborg kl. 22 og spiste to portioner kold havregrød og ti 
stykker brød. 
 
Ivar Ytreland, Odd Lindhjem og Peter Klokker kom den 29. marts til Daneborg 
efter en længere rejse til fangststationen ved Hochstetter Forland. De var så 
glade for at komme i hus, at de måtte have en drink eller flere, så de blev 
temmelig berusede. Da jeg kom ned fra radiohuset kl. 3 havde de vendt bordet 
om og stablet stolene op så de nåede loftet. 
 
Den sidste dag i marts drog Hansen og Erling Petersen mod Loch Fyne. Næppe 
var de ude af døren før en snestorm brød løs og den varede indtil 4. april. De ville 
køre via Zackenberg og Revet fangststationer, så vi håbede at de var kommet i 
hus ved Zackenberg før stormen blev for voldsom. Temperaturen var omkring 
minus 25 grader. 
 
Jeg havde radiokontakt med en amatør i Belfast som påstod havde hørt nødsig- 
naler fra et aeroplan som var styrtet ned i Grønland. Maskinens kaldesignal var 
OXALT, men vi hørte intet videre om hændelsen. 
 
Den 5. april tilbragte jeg hele dagen på radiostationen for at fastlægge ordningen 
med at modtage vejrmeldinger fra Jan Mayen og Myggbukta. Tider og frekvenser 
blev aftalt således at Jan Mayen ville sende os vejrrapporten fra begge Norske 
stationer hver tredie time. Vi vil så sende dem videre til Scoresbysund. 
 
Verner Hansen og Erling Petersen var kommet til Myggbukta i god behold, 
rapporteredes det fra stationen der. 
 
Næste dag hørte vi at Aage De Lemos, som kaldtes Kongen af Ellaø, var rejst fra 
sin station for at køre til Daneborg. Den 11. april nåede han Myggbukta. 
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Andersen satte meget i gang på Daneborg til modtagelsen af gæsterne. Mikkel 
måtte rømme sit værelse og Hovmesteren ryddede op og gjorde rent. Weischer 
klagede over ikke at kunne sove om natten, et almindeligt fænomen når solen 
stod højt på himmelen. 
 
Jeg havde en dejlig tur til Clavering Ø med Peter Klokker’s slæde og hunde.  
Jeg kørte bagom Basalt Ø til hytten i Djævlekløften. Sneen var meget blød og 
dyb, hundene kunne ikke trække meget så jeg måtte skubbe slæden noget af 
vejen. Klokker’s hunde var meget velopdragne og lystrede omgående når jeg 
råbte til dem. 
 
Klokken 20, den 13. kom Hansen og Petersen tilbage fra rejsen til Loch Fyne. De 
havde haft en vanskelig tur fordi een af deres hunde var død på vejen, og en 
anden var meget syg. De antog at hundene havde fået fat i noget gift på vejen.  
 
Det var vel muligt at gift fra Nordmændenes rævefangst stadig fandtes i 
terrænet. 
 
Snart efter blev der en voldsom diskussion i huset. Jeg er ikke sikker på grunden, 
men tror at det drejede sig om tabet af hundene. Stationslederen, Snedker 
Andersen og andre var involveret. Jeg må også have bidraget til balladen, da min 
dagbog fortæller at de andre efterhånden gik ind på deres værelser, så jeg til slut 
var alene med Andersen. Vi fortsatte en tid indtil jeg gik over til Sandodden.  
 
Hansen, Klokker og Petersen var i gang med middagsmaden, da de ikke kunne få 
mad på stationen. Lidt senere kom Andersen derover og balladen fortsatte. 
Det varede indtil vi alle, ud på natten, var så trætte at vi gik i seng. 
 
Den 15. april, midt på dagen, arriverede De Lemos og Grønlænderen Pavia og vi 
deltog alle i en større velkomstmiddag. De rejsende havde ligget over et par dage 
på Loch Fyne på grund af dårligt vejr. De Lemos havde mange morsomme 
historier at fortælle, og underholdt os de næste dage. Han havde været alene på 
Ellaø i flere år og fortalte, for eksempel, hvorledes han uden hjælp, kunne klare 
ting som at rejse en stor radiomast. 
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Mikkel og Pavia kørte til Herschell efter hvalroskød til gæsternes hjemtur, og den 
20. april, kl. 12 tog de af sted, fulgt på vej af Mikkel. Det var nu lyst hele døgnet 
og der var ikke længe til midnatssolens komme. 
 
Jeg havde planlagt en skitur til Revet Fangststation i nogen tid, så kl. 13 startede  
jeg mod Zackenberg som jeg nåede ni timer senere. Der var kraftig modvind med 
snefygning omkring Kuppelpasset og jeg måtte bruge kompas for at holde 
kursen. Klokker var alene hjemme, og blev noget forskrækket da jeg bankede på 
døren, men var beroliget da han så at jeg var alene. Vi havde en hyggelig aften, 
og næste dag kl. 15, gik jeg mod hytten i Lerbugten og kom dertil efter et par 
timers vandring. Det var så varmt undervejs at jeg måtte lægge det meste af 
tøjet i rygsækken. Af proviant havde jeg medbragt rugbrød, smør, dåsemælk og 
kakao, så jeg nød et større måltid i den meget lille hytte. 
 
Dagen efter gik det mod Revet langs Tyrolerfjordens lodrette sider. Vejret var det 
bedste man kunne ønske, og jeg nød udsigten medens jeg sang af fuld hals. Min 
svenske afstamning fik mig til at synge: Jag går över daggstängta berg, tralala, og 
lignende. Store klippestykker lå på isen nedenfor de stejle sider, og mens jeg 
gik ramlede flere ned. Ved sekstiden kom jeg til Bakkehytten ved Tyrolerfjordens 
ende. De sidste kilometer måtte jeg tage skiene på nakken, da hårde bølge- 
kamme i snelaget (Sastrugi), gjorde det vanskeligt at komme frem. Hytten havde 
den mindste ovn jeg endnu havde set, men efter vandringen gjorde det godt at 
få et måltid og en varm drik. Jeg sov ikke godt, da jeg var blevet skoldet af solen 
på ryg og skuldre. 
 
Næste dag måtte jeg igen have skiene på rygsækken og spadsere de 17 kilometer 
til Revet hvortil jeg ankom kl 18. Stationens faste beboere var Norman Andersen 
og hans kone, men manden var kørt sydover for at lukke rævefælder.  
 
Fru Andersen havde med kikkert set mig komme længe forinden, og hun kom 
løbende mig i møde for at byde velkommen. 
Det var vidunderligt at komme ind i et rigtigt hjem igen, efter trekvart år i 
roderiet ved Daneborg. Jeg blev anbragt i en lænestol og straks fodret med 
kakao, vafler og kager. Kort tid efter kom aftensmad bestående af spejlæg på 
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ristet franskbrød. Resten af aftenen gik med hyggelig samtale med den 
interessante kvinde, som med manden havde tilbragt mange år i Svalbard, Jan 
Mayen og Bjørneøen. Begge var under krigen medlemmer af den Norske Brigade 
i England. Ved sengetid fik jeg et lille værelse med en ottoman og nød at sove i 
en behagelig seng i stedet for på et bræt i en hytte. 
 
Næste dag, efter et overdådigt morgenmmåltid, gik vi en tur i stationens omegn 
og lukkede nogle af rævefælderne. Tilbage igen var det nu tid for en større 
middag, hvorefter vi snakkede resten af eftermiddagen. Vejret var meget fint, 
nær frysepunktet. 
 
Omsider måtte jeg forlade Paradis, da jeg havde lovet at komme tilbage til 
Daneborg så hurtigt som muligt. Jeg fik en stor madpakke med, og lovede at 
komme igen næste år. Det gik hurtigt mod Bakkehytten fordi sneen var smeltet i 
dagens løb, og nu frosset igen. Hytten ligger temmelig højt, med grusvolde på 
alle sider, så den ses ikke på afstand. Da jeg kom over den sidste vold før hytten, 
traf jeg et par gamle moskustyre. De brummede vredt da de så mig, jeg udstødte 
nogle hyl, hvorpå de forsvandt bag hytten. Jeg havde en pistol med mig, men den 
havde nok ikke gjort meget indtryk på en okse. 
 
Jeg nød den dejlige madpakke og havde det rart i den lille hytte. På dette sted 
fandtes en anordning som Nordmænd havde lavet for at kunne få et bjørneskind. 
En tragtformet åbning på et stativ, havde i den smalle ende monteret en pistol. 
Meningen var vel, at noget kød i tragten, forbundet med aftrækkeren, ville få en 
sulten bjørn til at skyde sig selv. Jeg fandt ikke ud af om en bjørn nogensinde var 
blevet fanget ved den metode. 
 
Den 25. april var vejret dårligt da jeg gik fra hytten. Overskyet med vindstyrke 6. 
Snefygningen tog til og var stik imod på det meste af de 15 km til Lerbugten. 
Efter 11 timers vandring var jeg godt træt og gik til køjs. Hytten rystede stærkt da 
vinden tog til ud på natten. 
Det stilnede af i løbet af morgenen og vejret var nogenlunde da jeg gik direkte 
mod Daneborg den næste dag. Det sidste stræk var på 30 km og jeg kom hjem 
ved midnat. Mikkel havde, som han ofte gjorde, slået et kraftspring. Han var 
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faldet uheldigt ned, og havde forstuvet foden. Han lå i sengen med forbinding på 
benet. Snedkeren havde atter haft et anfald, men var kommet over det. 
 
Den 27. var vejret atter fint med temperatur nær frysepunktet. Mikkel humpede 
rundt på eet ben mens han støttede sig med hovmesterens stok. De Lemos og 
Pavia var kommet til Ella Ø den 29. efter en god rejse. En dag da vejret var særlig 
fint, fik vi lokket Edingsborg ud på en lille tur. Han havde iført sig alt det tøj han 
havde med, og det hele var en sådan begivenhed, at vi alle gik med ham. 
 
Om aftenen fik jeg for første gang radioforbindelse med Thule vejrstation idet jeg 
brugte min egen radiostation. Flere af telegrafisterne som jeg kendte fra kurset 
på Meteorologisk Institut, var kommet til Thule. De fortalte om tilværelsen på 
den nordlige station, og det var morsomt at sammenligne livet med vort. Thule 
var langt mere civiliseret end Daneborg. Der var en koloni med skole og hospital 
ved telegrafstationen. 
 
Amerikanerne havde i 1947 anlagt en flylandingsbane og vejrstation på et 
område ca. 3 km fra kolonien, det sted, som i 1952 blev til den kolossale Thule 
Base. Dagen efter havde jeg atter forbindelse med Danskerne i Thule, og fik også 
en længere samtale med en amerikansk tekniker på stationen. 
 
Den 2. Maj kørte Verner Hansen og jeg en hurtig tur til Kap Herschell. Det tog kun 
halvanden time hver vej. Begge Nordmænd var hjemme og havde netop været 
en tur mod nord hvor de var kommet til Hansa Bugt. På dette sted havde 
Tyskerne oprettet en hemmelig vejrstation under krigen. Den blev opdaget af 
slædepatruljen og senere bombet af Amerikanerne. Nordmændene fortalte mig 
en skrøne om en komplet tysk radiostation deroppe. Det troede jeg ikke på, men 
håbede alligevel at kunne besøge dette sted på en planlagt rejse med 
Peter Klokker. 
 
Klokker kom den 9. maj, og dagen efter tog vi af sted mod Zackenberg. Vi havde 
håbet at kunne låne to af Daneborgs hunde til en rejse nordpå, men efter en lang 
diskussion med stationslederen opgav vi og kørte med kun seks hunde. Da det nu 
var meget varmt om dagen kørte vi først sent på aftenen. Vi skiftedes til at løbe 
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efter slæden på den første etape som varede fire timer. Jeg havde den hjemme- 
lavede transportable radio med mig, og havde første kontakt med Daneborg 
næste dag. Vi aftalte en daglig kontakt kl. 1830, når vi vågnede efter at have 
sovet om dagen. En dags tid gik med at reparere en skislæde med brede meder, 
som skulle fungere bedre i den dybe sne i passene. 
 
Så den 12. maj, kl 23 gik vi fra Zackenberg op ad elvlejet mod Lindemansdalen. 
Sneen blev dybere som vi kom ind i dalen og jeg måtte gå på ski foran hundene 
for at bryde en slags spor. Terrænet steg ganske langsomt gennem det smukke 
landskab, med lodrette klipper på begge sider. Det højeste punkt var ca. 200 m 
over havet, og derfra gik dalen stejlt ned, gennem en meget smal kløft, mod 
Lindemans Fjorden.  
 
Under opstigningen opmuntrede Klokker mig ved at sige at det ville gå så hurtigt 
ned på den stejle side at vi måtte sætte kæder under mederne for at bremse 
slæden. Da vi endelig nåede toppen viste det sig at sneen var så løs, at jeg ikke 
engang kunne glide ned på ski. 
 
Lidt længere nede i slugten blev det helt galt. Sneen var så dyb at vi sank i til 
hoften, og hundene kunne naturligvis ikke trække mens de svømmede i sneen. 
Klokker skubbede bag på slæden medens jeg bandt en skagle til bæltet og gik på 
ski mellem hundene. For hver 25 meter måtte vi holde hvil, da hundene ikke ville 
længere. Således gik det indtil vi var halvvejs nede og klokken var da 8 om 
morgenen. Det var nu så varmt at hundene blev sure og holdt helt op med at 
trække. Vi kunne kun vente til det blev koldt igen, og slog os ned bag et 
klippestykke, tændte et lille bål, og varmede noget amerikansk biksemad. Efter 
måltidet krøb vi soveposerne og sov tungt hele dagen. 
 
Ved radiokontakten kl 1830 fik jeg et par telegrammer fra København. Kl 21 var 
det blevet koldt nok til at vi kunne pukle videre. I løbet af seks timer nåede vi 2 
km frem til hytten i Lindeman Fjord, hvor vi, ovenpå anstrengelserne, sov i otte 
timer. 
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Vi kørte så i tæt tåge og efter kompas, over fjorden til hytten i den sydlige ende 
af Fliegley Fjord. Føret var stadig dårligt, men meget bedre end sidste nat. Jeg gik 
igen på ski foran hundene. Efter fem timers flakken rundt i tågen fandt vi hytten, 
spiste og sov der. Derefter gik vi rundt i terrænet og lukkede fælder. Det gik så 
nordpå i 12 timer.  
 
Efter 32 km kørsel var ved hytten i fjordens nordende.  
 
Det stærke, diffuse lys i tågen havde gjort mig sneblind, trods brug af solbriller. 
Jeg led af øjensmerter i et par dage efter. Medens Klokker gik ud for at lukke 
fælder, lavede jeg gule ærter af amerikansk pulver. Den lille ovn blev fyret med 
lokale kul, som vistnok fandtes ved Grandjeans Fjorden. Det var lette kul, som 
indeholdt meget svovl. Efter kort tids fyring, blev skorstensrøret blokeret af sod. 
Da jeg gik op på taget, og halede en sten op og ned i røret, blev der træk igen.  
 
Imidlertid var det indre af hytten blevet dækket af sod og også de gule ærter fik 
et lag af det sorte stof. Jeg havde ikke lyst til at lave en ny portion, så ved 
omrøring forsvandt soden og ærterne blev blot lidt mørkere. 
 
Hundene gav pludselig hals, og da jeg gik ud så jeg to slæder nærme sig. Klokker 
kom samtidig tilbage, og vi så at de rejsende var Mogens Graae og Orla Jensen 
fra Hochstetter stationen. Der var stor gensynsglæde, da vi havde været lidt 
bekymrede for de to fangstmænd, som havde været på en lang rejse nordpå til 
Danmarkshavn. 
 
Da Mogens og Orla hørte om det dårlige føre i Lindeman Passet, blev det beslut- 
tet at vi alle skulle køre tilbage til Hochstetter, og rejse til Daneborg øst om Kuhn 
Ø til Albrecht Bugt, og gennem Kuhnpasset til Young Sund. 
 
Vi spiste og overnattede alle fire i den lille hytte. Nogle i køje, andre på gulvet. 
Mogens kørte til Blåbærhytten midt i Fligely Fjord, for at lukke fælderne der. Da 
han kom tilbage med to ræve startede vi mod Hochstetter stationen. Jeg gik på 
ski direkte, medens slæderne kørte en omvej for at undgå dyb sne. Vi nåede frem 
hen på morgenen. 
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Klokker og jeg gik ud for at se på omgivelserne, medens Mogens lavede et 
overdådigt måltid til os. Der var laks og rejer fra amerikansk proviant nordfra 
med ananas som dessert. 
 
Stationen havde en masse ugeblade, så eftermiddagen gik med læsning.  
Kl. 1830 fik jeg radiokontakt med Daneborg, hvor den sidste nyhed var at 
snedkeren var blevet mere utilregnelig. Han havde fortæret en del af 
medicinkassen og Andersen havde igen spærret ham inde. Han var så undsluppet 
gennem vinduet.  
 
Senere blev han fundet flere kilometer fra stationen med blødende håndled. Jeg 
udvekslede telegrammer med Daneborg og fik sendt en hilsen til mine forældre. 
 
Hochstetter, som var en gammel fangststation, havde et stort loftsrum hvori jeg 
fandt mange interessante ting, både danske og amerikanske. 
 
Det blev besluttet at jeg, for tilbagerejsen, skulle have en slæde med et spand 
hunde, da vi således kunne have alt godset med på een gang. Jeg fik tre hunde af 
Mogens, een af Orla og een af Klokker. Det var et hæderligt spand som ved 
prøvekørsel viste sig at lystre pænt, selv på ordrer fra en amatør. 
 
Den 20. maj var vejret dårligt, og vi udsatte starten til næste dags aften kl. 23. 
Mit spand havde lidt besvær med at følge med de andre slæder. 
 
Et stykke ude i Hochstetterbugten kunne vi se Shannon Ø, Sabine Ø og Lille 
Pendulum Ø. I Grandjeans Fjord lå den usædvanlige Ulla Ø, med lodrette klipper 
på alle sider. Vi kørte 70 kilometer i eet stræk til hytten ved Albrechtbugten. De 
sidste 2 kilometer var strenge da det var blevet ulideligt varmt. Klokken var 10 og 
hundene ville ikke trække trods min brølen. Jeg gik bag slæden og masede på. 
 
Det var alt for varmt at være i hytten så jeg sov på slæden indtil kl 1830, da det 
var tid til at snakke med Daneborg. Weischer var i den anden ende af samtalen, 
og han sørgede for at Mikkel og Erling kom os i møde med tomme slæder. 
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Kl. 22 startede vi ind over Albrechtsletten hvor føret var ret godt. Ved totiden 
mødte vi de to slæder fra Daneborg som tog noget af lasten fra hver af os. Ved 
hytten i Kuppelpasset holdt vi et kort hvil før det gik opad mod det 310 meter 
høje pas. 
 
Vi holdt igen et hvil, ordnede hundeseler, og satte kæder under slædemederne 
for at bremse den vilde fart nedad. Det var meget vanskeligt at styre slæden 
bagfra således at den ikke kørte over hundene. På flere steder kørte vi på en 
snekam, som netop var bred nok til slæden og med et 5 meter brat fald til begge 
sider. Erling kørte ud over kanten, men nåede at springe af slæden, så kun den 
og hundene faldt ned. Med møje blev det hele trukket op igen og vi fortsatte 
uden andre uheld. 
 
Nede på havisen var føret helt elendigt. Vand fra elvene var løbet ud på isen, og 
havde dannet et tyndt lag nyis. Mange gange gik hunde og slæde gennem den 
tynde is. Det var mærkeligt at køre på så elastisk is, hvor hundene løb i en dal og 
slæden kørte i en anden. 
 
Klokken 830 var vi ved Daneborg hvor jeg havde vanskeligt ved at få hundene til 
at løbe videre til Sandodden. Kjeld Soelberg var kort tid forinden ankommet fra 
Loch Fyne. Det var trist at komme til Daneborg og se de sure ansigter, efter at 
have været sammen med de glade fangstmænd. 
 
Jeg var i stand til at reparere fangstmændenes radiofonimodtager, og gjorde en 
amerikansk radio sender og modtager klar til at sende til Zackenberg. Fangst- 
mændene tog alle på visit til Herschellhus. Vejret var solrigt med 2 graders 
varme. Solen var nu oppe hele døgnet og om dagen rislede smeltevandsbække 
ned fra fjeldet. 
 
Da fangstmændene kom tilbage, havde vi en af de sædvanlige lange diskussioner 
med stationslederen om at sende den amerikanske radio til Zackenberg. Vi 
kunne ved hjælp af denne få ismeldinger til brug for de kommende flyve -
landinger. Pearyland ekspeditionen skulle i sommer bygge et overvintringshus 
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ved Brønlund Fjord. Deroppe skulle syv mænd tilbringe et år med at studere 
Landskab, Arkæologi, Dyre og Planteliv. 
 
Mogens og Orla fik en kort instruktion i brug af radioen, og de tog så af sted. 
Næste dag havde vi kontakt med dem fra Zackenberg. 
 
Medens isen stadig var farbar, kørte Mikkel til Sandøen ved Kap Berghaus for at 
samle gåseæg. Han fandt en del, og vi nød friske æg for første gang det år. 
 
Den 2. juni tog Weischer igen til hytten i Djævlekløften på Clavering Ø. Han 
havde vist lidt af cabinfever en tid, og ville være alene i hytten. Han fik min lille 
radio med, så vi kunne kontakte ham. Han blev der til den 12. juni da Mikkel 
hentede ham igen. De lod radioen blive i hytten fordi turen over isen var meget 
våd. 
 
I nogen tid havde der været tale om flyverdrop med post ved Daneborg, men det 
viste sig at det ikke kunne lade sig gøre. 
 
Klokker kom fra Zackenberg for sidste gang inden isen brød op. Det var vanskeligt 
at forcere de mange søer som nu fandtes på overfladen. Det var faktisk 
nødvendigt at have regntøj og gummistøvler på slæderejserne. 
 
Et telegram fra Styrelsen oplyste at min løn i det forgangne år var 8885 kr, som 
vist var ganske godt på den tid. Vi havde ingen penge med os, så tuskhandel var 
den eneste mulighed hvis ting skulle skifte ejer. 
 
Mikkel, Hansen og Andersen skød fem gæs på Basalt Ø, så vor menu var nu mere 
varieret end om vinteren. 
 
Vi fik telegram om sommerens planer for Daneborg. Skibet Gustav Holm skulle 
afgå 15. juni og komme hertil via Akureyri, Scoresbysund og Ella Ø. Det norske 
skib „Sandmøringen“, skulle sejle sidst i juni måned, og komme direkte hertil. 
Fem tømrere og en radio ingeniør skulle komme op. Ingen nye huse bygges, så 
det gamle amerikanske mandskabshus skulle bruges endnu et år. 
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Den 9. juni var der så meget vand i de små elve at det var bekvemt at have en 
mægtig storvask. Det var rart at kunne skylle tøjet godt. Der dannedes store og 
dybe søer af smeltevand på havisen. Temperaturen kom ikke under frysepunktet 
mere. Vandforsyning gennem vinteren, havde vi fået fra optøet is fra et 
nærliggende bjerg i fjorden. 
 
Vi havde intet hørt fra De Lemos på Ella Ø i lang tid, men han kom atter i æteren 
og fortalte at et problem med en omformer havde forhindret ham i at bruge 
radioen. Det kom til et opgør mellem politimesteren og jeg, med det resultat at 
han sendte et telegram til Styrelsen. 
 
Det drejede sig om fordeling af arbejdet på stationen, nu da det var muligt at 
grave huller til mindre antennemaster. 
 
Styrelsen kunne naturligvis kun svare, at jeg skulle rette mig efter 
stationslederens ordrer, og hvis det ikke var akceptabelt, var min kontrakt 
misligholdt, så jeg måtte rejse hjem denne sommer. 
 
Efter hjemkomsten fik jeg en slags undskyldning fra Styrelsen, og blev, efter et år 
i Pearyland, igen antaget til to år ved det store „Station Nord“ projekt. 
 
Den 15. juni, efter sidste vejrmelding kl. 0300, startede jeg til fods mod Kap 
Herschell. Jeg ville bringe flere telegrammer ud til Nordmændene. Vejret var 
meget fint og det blev en dejlig tur. Ved elven fra Lille Sødal forsøgte jeg at gå 
over ved stranden, men der var omkring en meter dybt vand, med stærk strøm.  
 
Jeg gik derfor i en stor bue udenom på isen, og kom forholdsvis tørskoet forbi. 
Elven ved Blæsedal var ikke så dyb, og med mindre strøm. Alligevel var det 
vanskeligt at holde balancen på de glatte sten. Jeg kom over uden at falde, og 
hældte vandet ud af støvlerne og vred sokkerne. Kl. 9 var jeg ved Herschellhus 
hvor Ivar og Odd var glade for besøget og for at få telegrammerne leveret til 
døren.  
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Efter et måltid lagde jeg mig til at sove på en græsplet udenfor huset. Kl. 17, op 
igen og atter spisning, hvorefter jeg forsøgte at forbedre på den norske radio. 
Radio var en eftertragtet vare, da det var den eneste kontakt med den øvrige 
verden. Dog var vi alle, efter nogle måneder i isolation, ikke så interesseret i 
nyheder udefra. Underholdning var derimod populært. 
 
Vi sludrede til langt ud på natten, og næste morgen måtte jeg hjælpe Ivar med at 
få deres motorbåd i vandet. Odd havde fået hold i ryggen under et tidligere 
forsøg. Motoren startede til alles forbavselse første gang Ivar trak i håndtaget. 
 
Den encylindrede dieselmotor havde et glødehoved som først skulle opvarmes 
ved hjælp af en blæselampe. Derefter trak man starthåndtaget baglæns, mod 
kompressionen, et kraftigt sving i den rigtige retning skulle så starte motoren. 
Ivar påstod at denne motor kunne køre på alt som mindede om olie, og mente, 
at hvis man løb tør for brændstof, blot kunne skyde en sæl, vride olien ud af 
spækket, og sejle videre. Det var den slags historier som underholdt fangstmænd 
gennem den lange vinter. 
 
Kl. 24 gik jeg tilbage mod Daneborg efter at have fået mange telegrammer med. 
Ved Blæsedalen tog jeg støvler og sokker af, og vadede over.  
 
Det var en kold omgang, da elven var omkring 50 meter bred. Ved Lille 
Sødal gik jeg langt ind i landet hvor elven havde mange mindre grene, som kunne 
forceres uden vanskelighed. 
 
Jeg nåede Daneborg i tide til den første vejrobservation kl. 0530. Vi lyttede til 
Danmarks Radio’s prøveudsendelser på Kortbølge. Normale programmer kom 
vistnok først i gang et par år senere, og fortsatte indtil år 2003, da hele 
kortbølgeafdelingen blev nedlagt. Vi nød friske edderfugleæg som Mikkel og 
Erling havde samlet på Sandøen. Jeepen var blevet noget ramponeret efter sidste 
sommers arbejde og jeg gik derfor i gang med at reparere den igen. Dette køretøj 
var uundværligt når skibe skulle losses og tungere ting bringes til byggepladsen. 
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Skibet, „Gustav Holm“, afgik fra København den 19. juni. Ruten skulle være: 
Scoresbysund, Ella Ø, tilbage til Akureyri for bunkers, til Ella Ø med Lauge Koch’s 
ekspedition og så til Daneborg. Det Norske skib, „Sandmøringen“, gik fra 
København direkte til Daneborg, og derefter til Danmarkshavn. 
 
Den 25. var Jeepen brugbar igen. Mikkel, Stationslederen, Erling, Hansen og jeg 
gik nordpå til Lille Sødal for at fange laks med net. Vi fik syv store fisk og vi gik 
over isen hjem. Seks hvalpe var fulgt med os hele vejen, og på isen faldt de 
ustandselig i revner og huller i isen. 
 
På land morede vi os med at rulle sten ned ad klippeskrænter. Ved at lægge os 
på ryggen og skubbe med benene var det muligt at få selv meget store sten til at 
bevæge sig. Denne leg er som sagt populær i alle Arktiske egne. 
 
Andersen gjorde stadig vrøvl over at vor radio var på Zackenberg. Det var vigtigt 
for Pearyland ekspeditionens Cataline maskiner at få oplysning om isforholdene 
ved Elven deroppe. 
 
Man ville starte flyvninger så snart det var muligt at lande på det åbne vand 
udfor den store elv som kom fra Lindemansdalen. Peter Klokker var i en periode 
alene på Zackenberg stationen, men sendte stadig ismeldinger ved at dreje på 
generatorens håndtag, medens han forpustet råbte rapporten ind i den 
fastbundne mikrofon. 
 
Telegram kom fra Styrelsen om min hjemrejse med skibet, „Godthaab“, som 
returnerede til København, efter at have tilbragt sommeren ved Zackenberg til 
støtte for ekspeditionen. 
 
Den 3. juli var det åbne vand ved Zackenberg to gange to kilometer, så den første 
flyvning ventedes snart. Dagen efter havde vi stærk storm og isen brød op i en 
linie fra Grønlænderhusene nær Sandodden, til Kap Breusing. Senere på dagen 
fik vi regn for første gang dette år. 
 



 

74 
 

Den 8. juli kom Klokker gående til Daneborg og Sandodden. Han var sejlet i 
selvbygget kajak til Lille Sødal, og gået derfra. Jeg besøgte Sandodden og spiste 
mange æg der. Vi havde åbenbart ingen bekymringer om kolesterol dengang, da 
dagbogen beretter at jeg fortærede 14 spejlæg og 2 rå æg. Ved midnat hjalp jeg 
Klokker med at bære kasser med æg til kajakken. 
 
Den 11. juli kom Nordmændene fra Herschellhus gående. De var sejlet til 
Blæsedalen i motorbåd. Zackenbergs befolkning vil gå over land til Daneborg for 
at hente deres motorbåd som ligger ved Sandodden. 
 
Jeg ville gå med til Blæsedalen og rejse nordpå med Nordmændene i deres båd. 
Før vi forlod Sandodden kom Erling Petersen og Kjeld Soelberg fra Zackenberg for 
at hente deres båd. 
 
Vi nåede Blæsedalen ved højvande og masede med at få båden i vandet. Alle 
blev drivvåde, da en isskodse som vi stod på, tørnede rundt. Under opvarmning 
af motoren var der næsten gået ild i båden. Vi kom dog snart til Herschell hvor vi 
spiste og sov. 
 
Dagen efter sejlede vi mod Kap Wynn i blæsende vejr. Båden rullede, og jeg blev 
søsyg, fordi jeg sad i kahytten og forsøgte at få en osende primus til at virke. Vi 
havde en lille jolle på slæb, som Odd brugte til at ro i land ved Kap Borlase 
Warren. Han hentede proviant i hytten der, og vi fortsatte ind i Clavering 
Strædet. Isen var ikke brudt op her, så båden blev fastgjort til iskanten medens vi 
gik til hytten på Kap Wynn, een kilometer fra båden.  
 
Det var en større hytte og vi besluttede at blive der en dag. Odd, som var meget 
ferm til madlavning, tilberedte et dejligt måltid. Jeg sov udenfor hytten, men det 
var alligevel så varmt at jeg måtte ligge halvt udenfor soveposen. 
 
Det var nu 15. juli. Ivar og jeg ville til Germania Havn på Sabine Ø, og vi sejlede 
først langs iskanten som gik i en linie fra Kap Wynn til Hvalros Øen. Vi sejlede 
nord om øen og direkte mod den gamle Nanokstation ved Germania Havn. 
Nordsiden af Hvalros Ø var meget stejl med klippesider som gik lige ned til 
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vandet, uden strandbred. Mange fugle med unger havde reder på fjeldsiden. Jeg 
bemærkede hvor klart havvandet var, og det var lidt foruroligende at se 
bjergtoppe glide forbi under kølen. Vi kom snart i land ved stationen, da bugten 
var helt isfri. 
 
Huset var meget stort men forfaldent. Vinduerne var taget ud, og stuen var fuld 
af sne og vand. Vi blev på stedet i et par timer og så os omkring i, og udenfor 
huset. Jeg fandt et lille interessant apparat som nok var efterladt af en af de 
tidlige ekspeditioner. Det var en optisk lysmåler til fotografi, måske brugt af 
Koldewey’s ekspedition i slutningen af det 19. århundrede. 
 
Tilbage på Wollaston Forland gik aftenen med spisning og underholdning fra 
Island. Vi havde bragt Herschell’s radio med os. 
 
Den 16. juli vendte vi næsen hjemad. Ved Dronning Augustadalen sejlede vi tæt 
ved kysten og ind i deltaet ved den store elv. Der var grundt vand, og store 
dønninger fra havet. Vi stod på sandbunden i hver bølgedal, og hoppede et par 
meter frem på hver top. Det var til sidst umuligt at sejle længere før højvande, så 
Ivar blev i båden medens Odd og jeg roede ind i jollen og gik til hytten. En time 
senere kom Ivar tøffende op ad floden. Det var højvande da vi forlod stedet.  
 
Efter syv timers sejlads kom vi til Herschellhus. Ved et tilfælde hørte vi på 
radioen Sandmøringen kalde Daneborg uden at få svar. 
 
Dagen derpå sejlede Ivar mig til Kap Berghaus, hvorfra jeg gik til Daneborg. Et 
Catalinafly havde været over Young Sund for at kigge på isen og en pakke til 
fangstmændene var blevet kastet ned ved Sandodden. 
 
Jeg fik snart radiokontakt med Søndmøringen, som på det tidspunkt var 80 
kilometer fra Daneborg.  
 
Gustav Holm ankom med de nye folk til Daneborg. De følgende dage var meget 
travle med losning af to skibe. Mange nye installationer blev gjort færdige, både 
på radiostationen og udenfor. Da jordforbindelse var vanskelig at opnå på 
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klippegrund, blev der for antennesystemet anbragt et stort modvægtsnet fire 
meter over jorden. De manglende to 40 meter høje radiomaster blev rejst. 
 
Ved Zackenberg var „Godthaab“ og „Gamma“, de to ekspeditionsskibe ankret 
op, mens tre Catalina maskiner lå ved bøjer, når de ikke var i luften. En lille teltby 
var rejst dernede. Flyvningerne til Pearyland blev gennemført efter planen, et 
ekspeditionshus blev bygget og otte mand tilbragte den første vinter ved 
Brønlund Fjord.  
 
Jeg var så heldig at komme med den anden overvintring i 1949 til 1950. Det var 
en fantastisk oplevelse, men det er en anden historie. 
 
Midt i september 1948 kom jeg, sammen med Hovmester Edingsborg, til 
København ombord i ”Godthaab”. Med samme skib rejste jeg til Zackenberg i 
1949. 
 
Noté 
 
Børge Hansen skriver efterfølgende: ”Jeg kom til Pearyland fra 1949 til 1950. Var 
med Geodætisk Institut’s flyvefoto ekspedition på Ella Ø i 1951, og med til 
oprettelsen af Station Nord fra 1952 til 1954.  
 
I 1956 emigrerede jeg til Canada og arbejdede her for en arktisk afdeling af et 
forsøgslaboratorium i Victoria, Britisk Columbia. I den forbindelse kom jeg til det 
Canadiske Arktis på nogle og fyrre feltture.  
 
Jeg besøgte enkelte gange Thule Air Base, og havde en gang lejlighed til at 
spadsere fra Canada til Grønland over isen. Fra en teltlejr i Robeson Channel 
mellem Ellesmere Island og Grønland gik jeg til stranden ved Hall Land, stjal en 
sten, og vendte tilbage til Canada.  
 
Afstanden mellem Danmark og Canada var kun 25 kilometer. I året 1993 kom jeg 
nok en gang til Kap Moltke ved Brønlund Fjord og til Station Nord. Anledningen 
var Eigil Knuth’s 90 års fødselsdag, som blev fejret i Pearyland. 
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Efterskrift ved Vagn Jensen: 
 
Børge har meget venligt overladt mig adskillige hundrede fotos fra sin tid på 
DANEBORG, ELLA Ø (under Lauge Koch), og ikke mindst sin tid i Brønlundhus, 
dengang som nu, verdens nordligste bebyggelse, ca. 800 km. fra Nordpolen, 
desuden 3 smalfilm konverteret til en samlet DVD.  
 
Disse om vennen Eigil Knuth, herunder da denne i 1993 fejrede sin 90 års 
fødselsdag i Peary Land. Jeg skal lige her tilføje at da Børge af omveje hørte om 
den fødselsdag, rejste han straks til Danmark, efterfølgende fløj Børge med 
velvilje fra FORSVARSKOMMANDOEN med et Hercules C - 130 til Kap Harald 
Moltke i Peary Land, hvor fødselsdagsmiddagen blev holdt i et stationshus 
oprettet (af Eigil Knuth) i 1972. Efterfølgende var der besøg i det nærliggende 
Brønlundhus. Det meste af begivenheden er med i omtalte DVD. 
 
Skulle nogen være interesseret i fotos eller i omtalte DVD, da kontakt mig (Vagn 
Jensen) via e-mail adressen: vagn@vagnlaw.dk 
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Børge Haagensen – Til Danmarksfjord med Eigil Knuth i 1954 
 
Tidligere telegrafist, Vagn Jensen, skriver følgende vedr. Børge Hansens 
erindringer fra Grønland. 
 
”Under sit ophold på DANEBORG i 1947/48 mødte Børge Haagensen den 
legendariske Grønlandsforsker Eigil Knuth. Eigil Knuth var sammen med Ebbe 
Munch i området i forbindelse med opstarten af de mange Peary Land 
ekspeditioner. Det blev til et livslangt venskab Eigil og Børge imellem.  
 
Efterfølgende deltog Børge Haagensen i overvintringen 1949 - 1950 i 
Brønlundhus som radiotelegrafist samt i den 2. overvintring i 1. Peary Land 
ekspedition.”  
 
Redaktionen af denne bog: 
 
Arktisk Institut i København opbevarer megen dokumentation fra alle Peary Land 
ekspeditionerne. Her vil vi imidlertid fortsætte med denne beretning: 
 
Historien om Fnobus Ø (se dagbog 3. august 1954).  
 
Beretningen er baseret på mine, meget sparsomme notater, og på Knuth’s 
detaillerede dagbog, som jeg fik lejlighed til at læse og afskrive dele af omkring år 
1980. 
 
Jeg kom til Station Nord i maj måned 1952, og arbejdede der som teletekniker og 
telegrafist indtil sommeren 1954, hvor jeg skulle rejse hjem til Danmark efter at 
min kontrakt var afsluttet. 
 
Arkæologen Eigil Knuth, min ven fra Pearyland Ekspeditionen i 1949, havde sendt 
mig et telegram, hvori han bad mig ledsage ham på en tur til Danmarksfjord 
inden jeg rejste fra Station Nord. Jeg tog med glæde mod tilbuddet, og denne lille 
ekspedition blev afslutningen på min Grønlandskarriere. 
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Via Bluie West One kom Knuth til Thule, (Blue Jay), hvor han landede den 7. juli 
1954, kl 19. Med samme US Air Force maskine kom også Radio- og Vejrtjenestens 
chef, Holten Møller, samt Amerikaneren, Jack Crowell. 
 
Blandt velkomstkomiteen var: Forbindelsesofficer Frank Petersen, Kolonibestyrer 
Mørch Rasmussen, og to mænd fra Østgrønlands Slædepatrulje, Steen 
Malmquist og Schifter-Holm. De to sidstnævnte havde rejst med hundeslæde fra 
hovedkvarteret ved Daneborg til Station Nord tidligere på året. 
 
Knuths plan var, for os at sejle til Danmarksfjord i motorbåd, men Malmquist 
oplyste at der ikke var nogen chance for sejlads, da hele området stadig var 
dækket af vinterens is. 
 
8. juli, 1954 
fløj Knuth med Slædepatruljefolk og Holten Møller fra Thule til Station Nord. Her 
blev han modtaget af flere gamle kendinge som: Edmund Nielsen, Hamann, 
Høegh, Ostenfeldt, Steen Petersen og undertegnede. Stationen var, trods 
sommeren, stadig begravet i 50-100 cm sne. Smeltningen var ca. fjorten dage 
senere end tilfældet var i 1952. Knuth blev sammen med Slædepatruljen 
installeret i en af de gamle Amerikanske Atwell hytter. 
 
9. juli,  
efter vi havde haft krigsråd, gik vi på opdagelse ud på isen vest for halvøen. Det 
viste sig sikkert nok at gå gennem smeltevandet på isen, og det blev besluttet at 
vi kunne gå på ski, iført gummistøvler, ved de følgende rejser. Først til Prinsesse 
Dagmar Ø, hvor Knuth, som de andre steder vi besøgte, håbede at finde 
eskimoiske teltringe og andre tegn på menneskelig virksomhed. Senere til Prins 
Frederiks Øer ved Danmarksfjordens munding. 
 
10. juli,  
drog vi af sted mod øen slæbende på meget tunge rygsække. Solen skinnede og i 
begyndelsen gik det rask på denne undervands skitur, men senere blev føret 
meget tungt gennem våd sne, og vi kom langsomt frem med hyppige stop. Under 
disse ture var der en livlig lufttrafik over stationen. Ganske få steder var der 
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huller helt gennem den halvanden meter tykke is, og en enkelt gang så vi en sæl 
stikke hovedet op. Der var kun få store isfjælde i området, omgivet af åbent 
vand, og vi holdt os langt væk fra disse kolosser. Føret blev igen bedre, men det 
var vanskeligt at komme over tidevandsrevnen da vi gik i land på øen.  
 
En snebar plet viste sig at være så leret, at vi fortsatte for at finde en passende 
teltplads. Vi fandt et sted ved et elvleje uden ler, men med skarpe sten, (Fakir 
sten). Der var en kraftig vind, og med temperatur nær nul grader var det 
nederdrægtigt koldt. Vi var slet ikke forberedt på sådant vintervejr på denne 
årstid og havde hverken vanter eller anorak med. Teltet blev sat op på den våde 
sne, og efter en kop chokolade var vi så trætte at vi gik i soveposerne klokken 01. 
Regnen trommede på teltdugen og udsigterne for resten af turen var ikke gode. 
 
11. juli,  
vågnede vi op i et vådt telt, men regnen hørte op og der kom endda en smule sol. 
Vi spiste en portion blodbudding og blev opmuntret af stadig bedre vejr. Vi 
fortsatte nordpå, gennem tung sne på land, men efter at have forceret 
tidevandsrevnen, kom vi ud på hård, glat is og gjorde god fart. Eigil gik senere i 
land, hvor han fandt et dejligt område med blomster og en tør grusplet hvor vi 
teltede. Vejret så atter lidt truende ud, så efter at vi havde undersøgt omegnen 
for noget af interesse, gik vi til ro efter et måltid. 
 
12. juli,  
efter havregrød startede vi turen rundt Dagmar Ø uden telt og rygsække, men 
forsynet med ski, og med chokolade og blodbudding i lommerne. Vi gik på de 
snebare rygge i fjeldet, indtil vi tog ski på og fortsatte tværs over øen. Føret var 
nogenlunde og vejret klart, med fin udsigt over isen til Kap Bernhardt ved Hagens 
Fjord. Vi nåede vestkysten ved middagstid, og skulle så passere en temmelig stor 
elv med rivende strøm. På ski gik vi over de store sten i bunden af elven, men fik 
alligevel gummistøvlerne fulde af vand.  
 
Videre nordpå, dels på land, og dels på isen nær tidevandsrevnerne. Endnu en 
stor elv spærrede og vi måtte langt ind i landet for at komme over den. Der var 
en svag mulighed for at finde Mylius Eriksens efterladte slæde fra 1907, så vi 
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holdt skarpt udkig på den videre tur, men fandt intet spor af den gamle 
ekspedition. Vi fortærede blodbudding og skiltes så, da Eigil gik langs kysten, 
mens jeg gik til fjælds med skiene på nakken. Ingen af os fandt noget af 
interesse, og isøen, (kaldet Isgrunden på nyere kort), nordvest for Prinsesse 
Dagmar Ø, var ikke synlig. Vi mødtes igen ved øens nordligste punkt, og gik 
videre langs østkysten. Eigil fandt den eskimoiske boplads som han havde besøgt 
i 1952, og samlede noget proviant op som han havde deponeret der. Dødtrætte 
nåede vi teltet ved midnatstid, efter at have gået i næsten 15 timer, og 
tilbagelagt omkring 42 kilometer. 
 
13. juli, 
vi brød op om eftermiddagen og satte kurs mod Station Nord. Føret var godt i en 
times tid, men blev så igen tungt med våd sne. Vi stødte på et par meget store 
søer på isen og de syntes at være uden bund. Vi var godt sultne, så det var en 
fryd at få et godt måltid, da vi nåede frem til stationen. Eigil flyttede atter ind i 
Atwell hytten, mens jeg sov i mit telt, langt fra den støjende station. 
Motorbåden, som vi skulle bruge til at sejle til Danmarksfjord, var ankommet fra 
Thule, men motoren manglede. Crowell havde sendt os noget chokolade, og det 
var en venlig gestus fra denne gamle, arktiske skibskaptajn. Han var meget 
interesseret i Eigils, og andre Danskeres gøremål i Grønland. Da jeg i 1952, fra 
Station Nord, kom tilbage til Thule på et kort besøg, blev jeg inviteret til Crowells 
hus på basen, og tilbragte lidt tid hos Jim Crowell og hans kone. Jim var prindelig 
skibsfører og havde i flere år sejlet i polar farvande. Han var nu civil rådgiver for 
U.S. Weather Bureau. 
 
14. juli,  
snevejr og minus en halv grad celsius. Eigil bemærkede, hvor ganske anderledes 
sommeren i 1949 havde været for os i Brønlund Fjord, kun 200 km væk. Bådens 
motor var ankommet, men vi manglede stadig årerne. Snevejret fortsatte næste 
dag, hvor Eigil, fra gamle vejrmeldinger, fandt ud af at der i 1953 havde været en 
varmere periode i begyndelsen af juli måned, og at denne, sammen med en 
kraftig sydvestlig vind sikkert fjernede isen fra Nord’s omegn. Da Schifter-Holm 
var blevet forkølet, fortrak Eigil til sit telt på dets gamle plads nær hytten. 
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16. juli,  
Eigil var ikke blevet særlig godt behandlet af, hverken Grønlandsdepartementets 
chef, Eske Brun, eller Vejrtjenestens chef, Holten Møller. Disse så på ham som en 
besværlig gæst, som helst skulle holdes udenfor Station Nords beslutninger. Eigil, 
en meget erfaren mand, syntes til gengæld at hele det store projekt kunne være 
blevet opført andetsteds i området med meget mindre omkostninger. Både 
Slædepatruljens folk og jeg, havde sympati for Eigil og hans arbejde. Vi syntes det 
var en skam at han skulle holdes uvidende om store og vigtige oplysninger. Vi 
oprettede derfor en radio lyttepost i Atwell hytten, som Eigil straks døbte 
spioncentralen. Vi kunne således holde os fire sammensvorne, a jour med 
nyheder vedrørende stationen. 
 
Radio sender og modtageren, som jeg havde købt i København i 1946, var meget 
apropos, virkelig en spionradio. Den var fremstillet i Tyskland under anden 
verdenskrig til brug i Engelsk talende lande. Den findes nu hos Polar Centret i 
København. Malmquist og Schifter-Holm havde lånt radioen da de om foråret 
kørte patruljefart længere nordpå. De var da i stand til at kontakte basen i 
Daneborg,1000 km sydligere. 
 
Jeg var naturligvis klar over at denne spionvirksomhed kunne koste mig mit 
telegrafist certifikat, men respekt for bureaukrati har jeg aldrig haft. Vi hjalp alle 
til i køkkenet, til trods for at Slædepatruljens folk måtte betale 15 kr. om dagen 
for opholdet på stationen.  
 
Et andet eksempel på urimeligt bureaukrati var, at Holten Møller insisterede, at 
selv uformel trafik mellem Thule og Nord, skulle formes som telegrammer på de 
dertil opsendte blanketter. Disse skulle betales som alle andre telegrammer, så 
penge måtte overføres fra et departement til et andet. Da vi havde hundreder af 
korte meddelelser om fragt og flyvninger, ville det have resulteret i en masse 
papir, og desuden have forsinket mange oplysninger.  
 
Da vi fra begyndelsen havde ordnet alt dette med uformelle noter, fortsatte 
denne metode indtil jeg forlod stationen. 
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17. juli,  
snevejret fortsatte med fornyet kraft. Flere Air Force fly var strandet på 
stationen, da vejret i Thule også var dårligt. 
 
18. juli, 
klarede det op, men det var stadig koldt med temperaturer mellem plus og 
minus een grad. Eigil aftegnede de Amerikanske kort over området omkring 
Danmarksfjord’s munding. Om aftenen snakkede vi med en pilot fra et af de 
strandede C-124 maskiner.  
 
På vej tilbage til Thule lovede han at se på issituationen i nogle områder mellem 
Nord og Danmarksfjord. Punkterne blev af Eigil mærket med A, B, C og D, på 
pilotens kort. Da maskinen lettede gik jeg ned til et parkeret Weasel køretøj, med 
radio installation, og kontaktede piloten som gav mig de ønskede oplysninger. 
Amerikanerne havde i det hele taget været meget venlige overfor Eigil, og havde 
ved mange lejligheder muliggjort Eigils rejser.  
 
I 1952 fik han, på en tur fra Nord til Herlufsholm Strand, lovet nedkastning af en 
container. Han ville gå over isen til stedet hvor han tidligere havde fundet en 
konebåd, og tilbringe sommeren der. Undervejs blev han bekymret, da han ikke 
vidste hvornår isen igen ville tillade ham at returnere. Da Captain Stover fløj over 
ham for at droppe lasten, stampede Eigil i sneen, “DO NOT DROP”. En note blev 
så kastet ned med forespørgsel om han var ok. Han stampede YES, og gik så 
tilbage til Station Nord. I 1955, på en lang rejse til Danmarksfjord, blev han 
forsynet med proviant og andet ved flere nedkastninger fra Amerikanske 
luftfartøjer. Dette blev gjort helt uofficielt og med stor beredvillighed af 
piloterne. 
 
Resultatet af observationerne ved Danmarksfjord viste at to bugter nær 
stationen havde åbent vand, medens isen lå ubrudt nærmere Danmarksfjord. 
 
19. juli,  
startede vi på ny amfibie skitur mod et område mod vest hvor Eigil tidligere 
havde fundet en boplads. Vi slog lejr på en grusplet nærved og Eigil gravede i 
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ruinerne det meste af dagen. Vejret var mørkt og truende. Næste dag gik vi 
videre til en hytte, som jeg, sammen med Schifter-Holm og Steen Malmquist, 
havde bragt ud fra stationen sidst i Maj måned. Hytten var tidligere blevet brugt 
til at huse en radio beacon, placeret ved Nord’s landingsbane. Deltaet ved siden 
af hytten havde, ligesom nordenden af Prinsesse Dagmar Ø, kulstykker i leret. 
Det viste sig at vi kunne vade over det store delta uden at vandet løb ovenud i 
gummistøvlerne, så vi gik en lang tur i terrænet uden at finde noget af interesse. 
 
20. juli,  
forlod vi hytten i fint vejr og gik tilbage mod Station Nord. En del sne var 
forsvundet så vi gik ad omveje mod teltet, men så intet usædvanligt på de 
snebare pletter. Fra højderyggen på halvøen var der fin udsigt til bræen i vest og 
de store isfjælde i bugten. Tilbage i teltet spiste vi, hvorefter Eigil fortsatte 
gravningen en tid indtil det blev for koldt. Vi havde gået omkring 22 km denne 
dag. 
 
21. juli,  
blæsende og koldt da vi pakkede sammen for at flytte en kilometer væk til en høj 
med teltringe. Her fandt Eigil nogle flintstykker af interesse og vi fortsatte med at 
undersøge andre snebare pletter i omegnen. Jeg forsøgte at bygge en varde på 
højen, men resultatet blev ikke godt, og den faldt sammen igen. Trods fakir-sten 
under gummimåtterne sov vi godt fra 23 til 08. Næste dag var vejret igen dårligt 
med tåge og tunge skyer. Senere begyndte det at sne og den lille bæk som løb i 
går, var igen tør. Vi pakkede det hele sammen og gik tilbage til stationen. Føret 
var fint på isen, men der var nyis på de mindre pytter. 
 
I Atwell hytten diskuterede vi med slædepatruljefolkene de mørke udsigter for 
bådsejlads. De tilbød straks at køre os, med forsyninger, til Prins Frederiks Øer, et 
tilbud, som vi med glæde tog imod. Eigil og jeg ville så forblive der sålænge der 
endnu var mulighed for at gå tilbage over isen. I værste fald kunne vi gå den 
længere vej over land. Med det kølige vejr ville det nok vare længe før isen blev 
ufarbar. 
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Eigil gik til radiostationen for at tale med Holten Møller om vor tur. Denne havde 
intet mod planen, da han sagde at han jo ikke havde ret til at bestemme over 
Slædepatruljens folk. Han sagde intet om at jeg, indtil jeg var tilbage i 
København, stadig var ansat ved Radio og Vejrtjenesten. En pinlig episode, som 
bekræftede Holten Møller’s førnævnte hang til reglementet, opstod da Edmund 
Nielsen ringede til radiostationen for at få oplyst hvornår hans fly ville lande. 
Edmund Nielsen havde været stationens leder i mere end to år, og skulle nu rejse 
hjem. Holten Møller bebrejdede ham opringningen, idet han forklarede at en 
privat person ikke sådan kunne bede radiostationen om oplysninger. 
 
23. juli,  
de næste dage var vejret meget dårligt. En del sne faldt og Eigil bemærkede, at 
han aldrig havde set lignende sommervejr noget andet sted i Grønland. 
Udsigterne for vor rejse til Prins Frederiks Øer var ikke gode. 
 
25. juli,  
var der nogen bedring i vejret da en såkaldt VIP maskine landede om 
eftermiddagen. Ombord var General Myers og den hvidhandskede 
forbindelsesofficer, Frank Petersen. Eigil fortsatte sin kritik af Holten Møllers 
regime, som havde foranlediget en række hvidmalede sten sat op foran 
hovedkvarteret, som også havde et Station Nord skilt, formet som et isfjæld 
hvorpå var malet en radiomast, en rød sol og en sæl, hvilende på en isflage. Han 
syntes det hele ville have været mere passende ved en iskagebod. Maskinen, 
med gæsterne samt Holten Møller, forlod stationen nogle timer senere. 
 
28. juli, 
strålende sol og varme gav os fornyet håb om en slæderejse. De store fly, C 124, 
fløj dagen lang pendulfart mellem Thule og Nord og hver af disse bragte omkring 
25 tons fragt. Fra radiostationen rygtedes det at en Dansk Catalina maskine, ført 
af Hølge, kunne ventes til Nord omkring 8-10 August.  
 
Fra Sirius hovedbase ventedes besked, om Schifter-Holm og Malmquist kunne 
bringe os til Øerne og returnere senere end 1. august. 
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29. juli, 
igen fint vejr, så meget af sneen var smeltet og afrejsen blev fastsat til om 
aftenen. Eigil og Malmquist gik ned til stranden for at finde at godt sted at 
passere tidevandsrevnen. Der var stadig et lag nyis på søerne, så afgang blev 
udsat til næste dag. Resten af dagen gik med pakning af proviant og aftapning af 
petroleum. 
 
30. juli,  
to pakkede slæder transporteredes med jeep og påhængsvogn til stranden. 
Undervejs måtte vi vente til en C 124 var startet, før vi kunne køre ud ad 
landingsbanen. Meget af sneen på isens overflade var smeltet. Eigil og jeg 
ventede på isen, medens Schifter og Malmquist hentede deres hunde. Eigil og 
Malmquist startede en halv time før os. Føret var udmærket og vejret godt. 
Hundene, som havde været uvirksomme i lang tid, var ivrige, så vi gjorde god 
fart.  
 
Eigil nød, nok en gang, at rejse med hundeslæde. Noget senere gjorde de mange 
søer os, og hundene, trætte. Hundene, især fordi de blev våde ved hver 
overgang, og vi, fordi det var vanskeligt, på ski at komme op af vandhullerne. Der 
var også mange forsinkelser på grund af revner uden bund. De var smalle nok til 
at kunne forceres på ski, men ofte blev støvlerne fulde af vand. Eigil gik foran og 
valgte ruten rundt om de største søer og revner. 
 
31. juli,  
ved tretiden gik vi i land efter kun at have kørt 17 km. Der var stadig 42 km 
tilbage før vi nåede øerne så vi besluttede at slå lejr og hvile både dyr og 
mennesker. Eigil og jeg inviteredes til festmiddag i patruljeteltet, hvor vi fik 
hønsekødsuppe og svinehjerter i flødesovs, med appelsiner til dessert. Ved 
syvtiden tørnede vi ind og sov til først på eftermiddagen. Klokken 19, efter 
morgenmaden, fortsatte karavanen på isen.  
 
Et snedække viste sig at være en fordel, dels fordi det gjorde det nemmere at 
komme op af søerne, og dels fordi nyisdækket var tyndere. En vanskelighed på 
disse ture var, at skispidserne blev fanget af iskanten på den modsatte side af 
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søerne. De to andre havde meget besvær med at komme frem, medens Schifter 
og jeg af og til kunne sidde på slæden, og også holde lange hvilepauser. Vi 
passerede et par kilometerlange isflager, som ikke kunne stamme fra den lille 
bræ i den bugt vi nu kørte over. Vi nærmede os Kap Ringkøbing, og klokken 2 gik 
vi i land på nordvestsiden af næsset. Eigil så straks eskimoiske teltringe, og da 
Patruljefolkene var trætte, og gerne skulle være tilbage på Nord den første 
August, slog vi lejr på en terrasse. 
 
Et hoveddepot blev sat op før vi undersøgte terrænet nærmere. Flere terrasser 
med fakirsten fandtes længere oppe i landet. På den laveste terrasse var der seks 
eskimoiske teltringe. Vi blev igen inviteret til middag i det andet telt, som var sat 
op på næste terrasse over os. Pemmikan, knækbrød og kakao stod på menuen. 
Eigil gik bagefter langs kysten, mens vi tre kravlede op i fjeldet bagved lejren. Så 
til køjs fra kl. 8 til 15. Vejret var stadig meget fint, og kl 19 blev patruljeteltet 
taget ned og folkene pakkede til rejsen tilbage til Nord. De gav os en stor kasse 
fuld af restproviant. Jeg havde taget spionradioen med mig, og kl. 2010 havde jeg 
radioforbindelse med Munk-Madsen på Station Nord. Der var en note til Schifter-
Holm fra Daneborg, og Malmquist fik sendt et telegram til København. De drog af 
sted kl 2030 med deres 18 hunde, Malmquist havde 10 og Schifter 8. 
 
Noget senere slog vinden om og det blev 12 graders varme. Vi gik ud og søgte i 
teltringene og fandt begge en del småting af interesse for en arkæolog. 
 
1. august,   
videre undersøgelser af ruinerne og rekognoscering i området. Vi så, til vor 
forbauselse, at tidevandsrenden var fuld af laks. Det blev så varmt at vi måtte 
lægge anorakkerne og gå omkring i skjorteærmer. Jeg kravlede op på et plateau 
og fandt er vandfald deroppe. Eigil forsøgte laksefangst, men havde intet held. 
Tilbage i teltet havde jeg den aftalte radioforbindelse kl. 2010. Malmquist 
fortalte om deres hjemrejse som kun varede seks timer. 
 
Hans hunde faldt i en bred revne og svømmede over, men det lykkedes ham at 
holde slæden oven vande uden at han selv blev våd. Der var store forandringer 
på isen, sporene var forsvundet, og en stor revne var opstået fra Dorsethøjen til 
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sydspidsen af Prinsesse Dagmar Ø. Han mente dog at vi stadig kunne gå hjem 
over isen indenfor den næste uge. Af andre nyheder: Westerlund havde været på 
besøg, Ostenfeldt var nu i Thule og Julius Nissen var kommet til skade ved benzin 
tromler. Landingsbanen lukkes i to uger for reparation. Juli måneds gennemsnits 
temperatur havde været plus 2,5 grader, mod plus 5,7 i fjor. Hele denne 
telegrafiske udveksling af nyheder fandt sted gennem den ganske lille spionradio. 
 
2. august,  
det strålende vejr fortsatte, og vi satte en del proviant til side som hjemrejse- 
depot. Kl. 14 gik vi sydøstover og kom hurtigt over den første bugt til et stenet 
næs, hvor vi satte rygsækkene og undersøgte næsset for teltringe. Der var meget 
åbent vand udfor den store elv i den næste bugt. Det var på dette sted vanskeligt 
for os at komme over den brede tidevandsrende. Vi gik videre mellem isfjelde 
mod den næste halvø. Der var meget sne på land, så kun små pletter af grus var 
synlige. Vi byggede en varde, og kl. 18 begyndte tilbagetoget mod rygsækkene. Vi 
kunne skimte Prins Frederiks Øer mellem de mange isfjelde. Vi måtte skynde os 
for at nå tilbage til radioforbindelsen kl. 2010. Malmquist var ved telegrafnøglen 
denne gang og gav os en opdateret ismelding. Eigil bad mig fortælle at man ikke 
burde ængstes, hvis vi ikke hørtes i radioen de næste par dage, da vi ville være 
ude på øerne. Eigil var bekymret over lidt tandpine som vi håbede ikke ville 
udvikles til tandbyld. Han havde endda, inden afrejsen fra København, fået en 
omhyggelig tandpleje for at undgå den slags ubehageligheder. Under Pearyland 
Ekspeditionen i 1949-50, havde geologen Ellitsgaard måtte trække en tand ud på 
Eigil. Jeg huskede hvorledes vi havde brugt whisky som bedøvelsesmiddel. 
 
3. august,  
vi pakkede sammen til turen mod øerne, men havde så meget besvær med at 
komme over tidevandsrenden udfor lejrpladsen, at vi måtte gå tilbage til 
slædesporene for at komme ud på isen. Den første time gik det fint, men tåge, 
som sås mod nord, trak over isen og skjulte senere alt. Vi styrede mod den 
største af øerne, og Eigil brugte kompas for at holde kursen. Han var en vittig 
natur, og sagde ved denne lejlighed, “Bliv ikke væk i taagensen“! Føret blev 
værre som vi nærmede os øen, hvor søerne og revnerne var så dybe at vandet 
løb ovenud i gummistøvlerne. Vi kom i land på en grusplet, tømte støvlerne og 
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vred bukserne. Fortsatte nu vor vandring langs Pladeø og kom igen ud på isen 
ved at kaste rygsække og ski over den brede tidevandsrevne, og så selv hoppe 
over. Efter en times gang i tågen stødte vi på en lille ø, vest for den store Pladeø. 
 
Eigil brugte sine egne betegnelser på mange ting. For eksempel sagde han, 
“Biblioteksfliser“, om de flade, opadvendte sten vi fandt på øen. Den samme 
slags fandtes i Pearyland. Andre morsomme udtryk var, “Mumiehulen”, for 
Atwell hytten, fordi han ofte fandt befolkningen bevidstløse i soveposer. Han 
havde også adopteret flere af mine udtryk som at boble, for at sove, fakirsten og 
det meget usædvanlige udtryk “Fnobus”. Det er passende at fortælle hele 
historien her. 
 
I året 1946 arbejdede jeg for instrumentfirmaet Radiometer i København. Jeg 
havde der en kollega som led af en alvorlig ørensygdom, og blev opereret for 
denne. Derefter blev han blev sendt til rekreationshjemmet Montebello i 
Nordsjælland, hvor han forblev i en månedstid. For at opmuntre ham deroppe 
sendte jeg ham en bog med tossehistorier. I denne bog fandtes en historie om en 
mand som på et postkontor vil sende et telegram med teksten: Fnobus, Fnobus, 
Fnobus, osv, tyve gange. Da han ikke kan bestemme sig for en passende 
underskrift, foreslås, Fnobus, hvorpå manden siger, at det er da helt tosset at 
have Fnobus enogtyve gange i et telegram. 
 
Denne historie må have gjort et vist indtryk på min ven, for da jeg næste år 
befandt mig på vejrstationen Daneborg, fik jeg, ved juletid, et telegram med 
teksten Fnobus Fnobus, etc. 
 
Kollegaen forklarede senere at han havde besvær med at få telegrammet sendt, 
da postkontoret påstod at dette var et kodetelegram, og et sådant måtte man 
ikke sende. Kun ved at underskrive en erklæring på, at der ikke var nogen skjult 
mening i telegrammet kom det af sted. 
 
Da jeg kom til Station Nord i 1952, lancerede jeg Fnobus ordet som lokal 
betegnelse på støvkugler, (nullermænd), som var talrige under senge og andet 
møblement.  
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I 1954 hørte Eigil (Knuth) udtrykket mange gange under opholdet på stationen, 
og da vi så på denne soppetur i tåge stødte på den lille ø, sagde han: 
“Haagensen, denne ø skal hedde Fnobus Ø”. 
 
Jeg glemte helt episoden indtil vi begge var i København det følgende år. Eigil 
ringede da til mig og oplyste, at det gravalvorlige stednavneudvalg for Grønland, 
sammen med mange andre forslag, havde godtaget hans forklaring på navnet 
Fnobus. 
 
Meget senere, i 1980, fandt jeg hos Geodætisk Institut det kort, hvorpå Fnobus Ø 
forekommer. Det er Ortofotokort 81 01 NV, og jeg var glad for at have bidraget 
til Grønlands geografi. 
 
På den videre rejse i nærheden af Danmarksfjords munding, gik vi efter kompas i 
tågen mod halvøen som danner den østlige pynt af fjorden. Føret blev usædvan- 
lig dårligt, med brede revner og dybe søer. Det var især vanskeligt at komme op 
af søerne, og de tunge rygsække gjorde det ikke nemmere. Det var nødvendigt at 
løfte benene højt og skubbe af al kraft på skistavene for ikke at glide tilbage i 
hullet. Omkring kl. 1930 så vi endelig konturerne af landet forude. Kort før 
landgangen kom Eigil ud at svømme da han skulle passere en bred revne, og jeg 
måtte hale ham op igen. Efter at have tømt støvlerne og vredet sokkerne gik vi 
videre over land. Eigil havde det ikke godt i det våde tøj og i den klamme tåge. På 
et større område uden sne, men dækket af fakirsten, slog vi lejr, da der syntes at 
være gode muligheder for arkæologifund. Eigil løb rundt for at få varme i 
kroppen, også for at kigge efter teltringe, mens jeg lavede hønsekødssuppe med 
pemmikan. Ved totiden gik vi til køjs, godt trætte efter dagens strabadser. 
 
4. august, 
stadig tåge. Eigil havde ikke sovet meget grundet sult og kulde efter dukkerten, 
men vi havde kun det petroleum som var i primussen, og det skulle strækkes til 
madlavningen. Vi brød op og fulgte kysten mod sydvest, måtte uafbrudt veksle 
med at bruge ski på sneområderne, og gå med skiene under armen på den lerede 
jord. Vi nåede omsider næssets spids, og gik nu langs et smalt stræde mellem 
tangen og Prins Frederiks Øer. Dette stræde blev senere kaldt Vimmelskaftet. 
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Eigil foreslog mange af de stednavne som nu findes på kortet. Der var mange 
teltringe i området og Eigil gjorde mange interessante fund på denne halvø. 
Endelig lettede tågen og vi kunne se øerne og mundingen af fjorden helt ned til 
Kap Renæssance. Vi teltede på en meget lille snefri plet, spistepemmikan og 
blodbudding. 
 
5. august,  
elendigt vejr med regn og tåge. Det så ikke godt ud for hjemturen til Kap 
Ringkøbing. Vi havde ikke meget proviant eller petroleum tilbage. De 14 km over 
vanskelig is uden god sigtbarhed var slemt nok, men skulle vi gå vejen over land, 
ville det blive til 48-50 km. Efter morgenmaden klarede vejret lidt op, så vi gik ud 
over isen direkte mod kapet. Denne rute var noget bedre en udturens med 
længere perioder mellem søerne. Tågen kom igen og det begyndte at sne, Eigil 
gik foran efter kompas og var så uheldig endnu en gang, at få støvlerne fulde af 
vand. Vi forsøgte en genvej mellem isbjergene, men blev standset af en meget 
bred revne, og måtte gå flere kilometers omvej til den anden side af næsset til 
vor lejr. Vi havde et stort ædegilde med forloren skildpadde, citronsaft, 
blodbudding og ananas. Vi havde lidt af tørst på isen, da al sne og is derude var 
salt. Kl.2010 havde jeg radioforbindelse med Ibsen på Nord, som meldte regn og 
tåge der. Vor temperatur var kun plus 1.5 grad. Der var intet nyt om Catalinaen. 
 
6. august,  
gråt vejr, men god sigtbarhed. Eigil foretog de sidste opmålinger på teltringen, og 
efter et godt måltid satte vi kursen mod stationen, slæbende på tunge rygsække. 
Føret var uventet godt, og kun i få tilfælde måtte vi passere søer hvor den ene af 
os, fra bredden, måtte oplyse den anden om fribordet på støvlerne. Eigil målte 
længden af det store isfjæld til 4000 skridt, ca. 3 km. Vi gik i land ved depotet, 
som vi tog med os. Fortærede nogle appelsiner og kom igen ud på isen hvor det 
gode føre fortsatte. Kl. 19 ville vi til ønæs som lå lige foran os, og vi håbede at 
kunne slå lejr inden radiotid kl. 2010. Det viste sig at være meget vanskeligt at nå 
stranden denne gang på grund af brede revner og søer uden bund. Kl 2000 måtte 
jeg tømme hele rygsækkens indhold ud på isen, og sætte radioen op med 
antennen mellem to skistave. Eigil fandt det så morsomt at se en radiostation på 
en isflage, at han tog flere fotografier af fænomenet. Nord havde glemt 
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radioaftalen og svarede ikke på opkald. Ikke før kl. 21 kom vi ind til land og satte 
teltet op.  
 
Vi gik dog videre for eventuelt at finde teltringe så vi kunne kampere på et mere 
interessant sted. Undervejs oplevede vi et mærke- ligt fænomen, som dog havde 
en natulig forklaring. Eigil mærkede en branket lugt, og da jeg kom nærmere til 
ham kunne også jeg lugte det. Vi tænkte straks på svovlvulkaner, men i 
virkeligheden var det blot en glød fra Eigils cigaret som var faldet ned i hans 
brystlomme, hvor den havde antændt hans kamelulds- hue. Denne balaklava 
hovedbeklædning blev populært kaldet balalaika, og det var et udtryk som jeg 
også senere brugte på mange rejser i Canada’s Arktis.  
 
Vi fandt flere stykker forarbejdede hvalben, og gik tilbage for at hente rygsæk og 
telt så Eigil kunne undersøge stedet nærmere. Vi fik ikke noget at spise før kl. 23. 
Vejret var nu godt med sol og varme så det våde tøj kunne tørres. Eigil fandt en 
hvalkæbe som var nedfrosset i jorden. Der var mange store stykker hvalknogler i 
området samt et par teltringe, som endeligt bevis på at stedet havde været 
beboet. Jeg boblede mens Eigil dyrkede arkæologien. 
 
7. august,  
op kl. 10 til sol og varme. Efter morgenmåltidet gik vi begge op til bopladsen og 
forsøgte at grave den store hvalkæbe frem. Det lykkedes ikke, da den sad fast i 
permafrosten. Dagen gik med nivellering og vandring over et større område. Ved 
radiokontakten om aftenen, fik vi en note fra Malmquist om at to Catalina 
maskiner ventes til Nord, en den 12. August, og en den 23. August. 
 
Eigil sendte telegram med anmodning om, at vi kunne blive sat af i 
Danmarksfjord når den første Catalina flyver sydpå, og blive hentet igen ved 
næste flyvning. Der var også en note fra den Britiske ekspedition ved Britannia 
Lake, hvor Ebbe Munck ønskede at tale med Eigil. Ved midnat, da det blev Eigils 
fødselsdag, overrakte jeg ham telegrammer med lykønskninger. Jeg havde 
medbragt officielle blanketter til denne lejlighed, og bundet dem sammen med 
et rødt bånd. Et af disse telegrammer var fra Knud Ellitsgaard, som havde været 
geolog på Pearyland ekspeditionen fire år tidligere. 
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8. august,  
vi blev vækket af rumsteren udenfor teltet. Det skyldtes en lille ræv, som nok 
ikke kunne finde meget føde på dette sted. Tåge drev igen ind over landskabet. 
Mere af hvalkæben lagdes blot, men selvom vi nu havde 3 meter frigjort, kunne 
den stadig ikke rokkes. Vi fandt et skulderblad, som også var solidt forankret i 
permafrosten. Vi måtte vente på en opklaring i vejret, og det blev lidt bedre ved 
18. tiden. Tilbage i teltet var det tid til radio kontakt. Eigil fik endnu fire tele- 
grammer, et af dem var fra Kristen Sørensen, som foruden jeg, havde været 
telegrafist i Pearyland. Det var stadig ikke muligt at skabe radio forbindelse med 
Ebbe Munck, og forsøget blev udsat til næste morgen. Kl. 2130 brød vi op og kom 
uden store vanskeligheder ud på isen ved Hvalnæs, som det nu kaldes.  
 
Vi holdt os godt væk fra kysten hvor føret var fint. Ved tretiden var vi ved 
depotet på fiskehalen. Vi passerede en sæl på isen som nu blev så fuld af søer 
uden bund, at vi forsigtigt måtte passere disse ved kanten af hullerne. Det ville 
have været skrækkeligt at blive opslugt af sådan et sort hul. Efter at have brugt 
flere timer på at forsøge at komme i land, lykkedes det endelig ved at bruge en 
lille isflage som færge. Vi fik atter støvlerne fulde af vand. Klokken var næsten 
seks før vi kunne fortsætte til fods over land mod depotkassen. Der var en del 
sne, og i regnvejr ledte vi efter den mindst sumpede lejrplads. Der var meget 
flydetræ og kulstøv. Vi skulle nu have et ordentligt ædegilde, bestående af 
pemmikan, forloren skildpadde, ferskener og chokolade med knækbrød. Klokken 
ni var jeg så søvnig at jeg måtte tørne ind efter pemmikanen, og afbrød således 
det forsinkede fødselsdagsgilde. 
 
9. august,  
stod op kl. 16 og spiste skildpadden som morgenmad. Kl. 18 radioforbindelse 
med Nord og Daneborg. Ebbe Munck var nu i Zackenberg, 20 km fra Daneborg, 
men ventedes snart tilbage. Vi kunne dog ikke vente, da vi ville gå over land til 
Nord, i stedet for at forsøge over den rådne is. Der var kun ca. 14 km tilbage, 
men det var uvist hvor lang tid det ville tage over isen. Det var vigtigt ikke at 
miste chancen for at komme med Catalina til Danmarksfjord. Spionradioen 
opsnappede et stykke af et telegram, hvori Admiral Kjølsen gik med til, at 
Catalinaen satte os af i Danmarksfjorden. Vi forlod stedet kl. 20 og tog en chance, 
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ved at gå tværs over det store Delta, til hytten på den anden side. Det gik vældig 
godt da den største af elvene ikke gik over støvlernes kant, og det våde ler og 
sand var hårdt at gå på. Nær hytten blev det dog igen vanskeligt da der enten var 
dyb sne, eller ler, som sad fast på støvlerne. Elven før hytten gav noget vand i 
støvlerne, og da det regnede temmelig stærkt, var det godt at komme i hus. 
Olieovnen blev tændt og vi nød et indendørs måltid. 
 
10. august,  
vi sov til kl. 11 og forsøgte atter at få radiokontakt med Ebbe Munck. Det 
lykkedes ikke, så vi gik videre kl. 1430 i solskin med kurs direkte mod Nord som vi 
nåede kl. 18. Flere kilometer fra stationen kom Malmquist os i møde. Der var et 
telegram fra Kjølsen som meldte: Catalina beordret til at udføre den ønskede 
transport dersom omstændighederne tillader det. Nok engang forsøgte vi at få 
forbindelse med Ebbe Munck, men han var med Catalina fløjet til Ellaø. 
 
11. august, 
tæt snevejr og fugtig kulde. Ebbe var nu ombord på MS Kista Dan, og Eigil 
kritiserede Station Nords store radioinstallation. Senderen var i uorden, så man 
kunne ikke få forbindelse med skibet. Jeg var heldigvis uskyldig, da en ny 
radiotekniker nu passede stationen. Eigil sammenlignede Nord med Mørkefjord 
situationen i 1938, hvor telegrafisten på hans ekspedition, med primitivt grej, 
havde regelmæssig radio kontakt med Danmark. 
 
12. august,  
lykkedes det endelig for Eigil at tale med Ebbe Munck på skibet. Han berettede 
om afslutningen på den Engelske ekspedition. Han var kommet til Britannia Lake 
med Sunderland flyvebåd, direkte fra London. Han mente at Catalinaen ville 
komme hertil den 16. og igen omkring den 25. Eigil flyttede ind i mit gamle 
værelse i mandskabsbarakken, mens jeg blev i Mumiehulen. 
 
13. til 23. august  
fik vi en del sne, men pauser med godt vejr. Jeg fik radiokontakt med telegra- 
fisten på Catalinaen, da den fløj mellem Ellaø og Mestersvig, men kunne ikke få 
klar besked om hvornår den ventedes hertil. Vi fik alle hår og skæg klippet. Eigil 
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var forbavset over, at selv Mumiehulens misundelig på os. Mange telegrammer 
og uformelle noter blev modtaget vedrørende Catalinaens gøremål. Skibet, MS 
Jopeter, sad fast i isen nær Daneborg og der blev fløjet isrekognoscering. 
Planerne ændredes næsten daglig, og tiden gik, til bekymring for Eigil, som 
syntes det snart var for sent på året at flyve til Danmarksfjord. Der var besøg af 
en US Air Force maskine fra Thule som bragte Jack Crowell og et Pearyland 
Ekspeditions medlem fra 1948, Johannes Troelsen. Eigil fik brev fra 
bl. a. Peter Freuchen. Vi så et meget stort fly, B-29, kredse over stationen. 
 
24. august,  
så det endelig ud til at Catalinaen ville komme, og den landede så kl. 5. Der fulgte 
lange diskussioner om vort mulige besøg ved Kap Holbæk i Danmarksfjord, som 
kompliceredes ved at maskinen ikke med sikkerhed kunne hente os igen før 
meget senere, tidligst 10. september. En kompromisløsning var, at give os nogle 
timers ophold ved fjorden medens Catalinaen fløj til Centrumsø. 
 
25. august,  
var piloten Hølge parat til at sætte os ned ved Kap Holbæk på vej til Centrumsø. 
Kl. 17 kørtes vor bagage ned til Catalinaen. Vi måtte være forberedt på et 
længere ophold ved fjorden så der var megen proviant med. Vi tog straks af sted 
med Catalina 856, NAUJA. Det var interessant at se det landskab hvor vi lang-
somt havde arbejdet os frem for kort tid siden. Knap en time senere landede vi 
ved kapet. En gummibåd blev pustet op, det blev til en lang rotur til kysten, da vi 
var omkring en kilometer fra land. Eigil og jeg roede mens isobservatøren, 
Kaptajn Smith, styrede. 1830 gik vi i land, desværre temmelig langt fra det punkt 
som, på Høeg Hagens kort fra Danmarks Ekspeditionen, er markeret, “Eskimoiske 
Kødgrave”.  
 
Jeg satte straks radiostationen op, så vi kunne blive oplyst om returrejsen. Eigil 
så, som han havde ventet, at kødgravene i stedet var rester af boliger. Vejret var 
det bedst mulige, med varm sol og plus 4 grader medens vi ledte efter nye fund. 
Catalinaen blev ved Centrumsøen i en tid så vi havde 2-3 timer på Kap Holbæk 
før vi hørte støjen fra maskinen og ilede tilbage til landingspladsen. Eigil var vildt 
begejstret over hvad han havde fundet, men samtidig ked af, at have så lidt tid til 
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rådighed. Malmquist kom ind med gummibåden, og landsatte samtidig et større 
depot til brug for slædepatruljens forårsrejser. Eigil efterlod også en del proviant, 
i det håb at han kunne komme tilbage næste år. Fra det dejlige sted, hvor det 
endnu var sommer, måtte vi returnere til, hvad Eigil kaldte en sneørken. 
 
26. august,  
kl. 00 lettede maskinen og landede snart efter på Nord. Eigil holdt skarpt udkig 
på hele turen for at notere lovende steder for eskimoiske bopladser. 
 
27. august, 
forlod Catalinaen Nord med Malmquist og Schifter-Holm, samt fem hunde. Eigil 
havde lovet at se efter de resterende hunde indtil de nye patruljefolk, Lytshøft og 
Madsen, kom. Han lagde træuld ind til en gravid tæve, Annie, og senere byggede 
vi et godt hus til hende. En af hvalpene døde ved fødselen, men den anden var 
ganske livlig. Eigil spekulerede meget på hvordan han kunne arrangere for et 
længere ophold ved Kap Holbæk i 1955. Et Navy plan kredsede over pladsen og 
meddelte at Børge Fristrup var om bord. Eigil løb op til radiostationen og talte 
med den gamle ven fra Pearyland Ekspeditionen i 1948. På en vandring i området 
ved stationen fandt Eigil moskusoksespor. Det var en sensation for alle, da man 
ikke før havde set lignende i dette område. 
 
1. september,  
dårligt vejr med tåge og gråvejr. En af arbejderne kom til skade, og 
stationslederen, Ziebell anmodede om lægehjælp fra Thule. Henad aften klarede 
det noget op, og en Albatros maskine med lægen ombord startede fra Thule ved 
midnat. Som navigationshjælp, transporterede Eigil, Ostenfeldt og jeg en radio 
beacon sender til nordenden af landingsbanen, hvor det tog en times tid at få 
den sat op. 
 
2. september,  
var der besøg af Børge Fristrup, Troelsen og Crowell, som forblev på stationen i 
nogle timer før de returnerede til Thule. Eigil sammenlignede arbejdernes messe 
med Finderup Lade, hvor skæggede mænd kom og gik, på jagt efter Erik Menved. 
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7. september, 
meldte radiostationen at en Catalinamaskine, 856, NAUJA, var på vej. Den 
ankom kl. 1735. og de to nye slædepatruljefolk blev installeret i Atwell hytten, 
som Eigil nu kaldte for øl og rabaldermusikstudie. Den fik navnet fordi jeg der 
havde opstillet en lille radiofonisender, som blev brugt til at transmittere musik 
til resten af stationen. Piloten, Hølge, havde den nye chef for Catalinagruppen, 
Kaptajn Wegener, med som passager. Der taltes om at lave ekspeditionshuset i 
Brønlund Fjord til en kombineret patruljestation, og videnskabelig base for 
undersøgelser i området. 
 
8. september,  
pakkede Eigil de ting han vilde efterlade på Nord, for eventuel brug næste år. På 
anmodning om en klassisk musik transmission fra rabalderstudiet, spillede jeg 
Schubert’s Wanderer Fantasi. Schubert var afgjort Eigil’s yndlingskomponist, og 
gennem vinteren 1949-1950, havde jeg nydt meget af musikken som Eigil 
spillede på en rejsegrammofon. 
 
11. september,  
kom en C-54 maskine for at afhente byggeholdet, og jeg kom med denne tilbage 
til Thule, hvor jeg skulle reparere radiostationens sender. 
 
13. september, 
fløj Eigil til Thule og han fik piloten til at lægge vejen omkring Brønlund Fjord, 
som desværre var dækket af skyer. 
 
15. september, 
 kom jeg med Amerikansk maskine til Bluie West One hvor Eigil ventede på at en 
SAS maskine skulle bringe os til København. 
 
19. september,  
kom vi så med SAS tilbage til Syddanmark og landede i Kastrup kl. 22. 
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Efterskrift 1955: 
 
17. maj 1955 rejste Eigil Knuth og Kristen Sørensen via Søndre Strømfjord og 
Thule til Station Nord. Grønlandsdepartementet havde denne gang lovet 
assistance i form af proviant og brændstof til den planlagte fire måneder lange 
ekspedition til Kap Holbæk.  
 
Instruksen til Station Nords leder, Ostenfeldt, sagde endvidere, at ekspeditionen 
medbragte en radio sender-modtager, (spionradioen), og at radiostationen måtte 
holde kontakten vedlige med de rejsende. 
 
De to gik til Danmarksfjord, undervejs hjulpet af depoter nedkastet fra US 
Airforce fly. Disse forsyninger var nedpakket i tromler, som fra lav højde kastedes 
ned i den bløde sne.  
 
Den uofficielle hjælp fra det Amerikanske militær gjorde faktisk ekspeditionen 
mulig. Mandskabet på Station Nord hjalp så meget som muligt med Eigils 
forberedelser, men typisk havde de instrukser fra København om ikke at bevæge 
sig udenfor stationens synsvidde for at hjælpe de to vandrere.  
 
Spionradioen virkede upåklageligt i de måneder Knuth og Sørensen var ude, og de 
holdt forbindelsen vedlige med Station Nord og Catalina maskinen som skulle 
flyve dem tilbage. 
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Niels Bahnson – Vejstation Danmarkshavn 1953/54 
 
 

I 1953 var vi 5 mand, der af Grønlandsdepartementet blev udtaget til tjeneste i 
Danmarkshavn: telegrafisterne Vivian Bille Fretz, Ib Palle Madsen og Niels 
Chr.Bahnson og radiosondeassistenterne Ove Almtoft og Poul Gluud Larsen. Efter 
at vi havde tegnet kontrakt på to års tjeneste under ICAO, den internationale 
flyvesikkerhedstjeneste på Danmarkshavn vejrstation, sagde departementschef 
Munnicke: ”Jeg misunder jer, I vil få jeres livs største oplevelse !”. 
 
Denne beretning er baseret på uddrag af stationens officielle journal (i 
anførelsestegn) og min hukommelse 63 år senere.  
 
Efter et gribende farvel til slægt og venner, som vist nok syntes, at vi var tossede, 
forlod det gode skib ”Polarstar” Trangraven i København under megen trutten og 
halløj.  
 
I Nordatlanten løb vi ind i en kraftig storm, og de fleste blev mere eller mindre 
grønne i hovedet, bare ikke jeg, og det irriterede de andre, så da Poul Larsen 
pludselig fløj tværs gennem kahytten, og jeg dristede mig til at trække på 
smilebåndet, indkasserede jeg et par drøje sandheder. 
 
Vi gik først ind til Daneborg 
vejrstation i Young Sund. Der 
tilbragte vi et nogle fornøjelige 
dage sammen med 
vejrfolkene og med Sirius 
patruljen, som havde deres 
hovedkvarter dér.  
 
Vi blev, som sædvanen er, 
straks budt på et overdådigt 
frokostbord med alskens 
delikatesser. 
 

 

Daneborg wx-stn set fra Young Sund 
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Stationslederen, kaldet Snuspeter, skænkede snaps i mit glas, og jeg sagde, at 
det plejede jeg ikke at drikke. ”Det bliver du nødt til, jeg kan jo it hælde det 
tebavs i flasken.” 
 
Ernst T. Skakke, OX3SK, telegrafist på vejrstationen og radiotekniker Erik 
Crillesen, OX3CR, havde opsat en pragtfuld V-beam, der skaffede dem en meget 
pålidelig forbindelse til Syddanmark og tillige en masse DX isydøstlig og 
nordvestlig retning (over Nordpolen). 
 
Sirius gav os en herlig motorbådstur ind til Zackenberghytten i bunden af Young 
Sund. Just før vi nåede frem til hytten startede en Sunderland flyvebåd fra 
vandet under en infernalsk larm, der ikke blev mindre af at blive tilbagekastet fra 
fjeldene. Men det var et utroligt flot syn. Den havde været nede med forsyninger 
til folkene i BNGE-ekspeditionen, der havde deres hovedkvarter i ”Brittania Lake” 
på en nunatak, Dronning Louises land, i Indlandsisen.  
 
I hytten blev vi trakteret med friskfanget laks. På vejen tilbage til Daneborg fik vi 
noget af en vippetur, og Folmer Bertelsen fra Sirius blev noget urolig, ikke for os, 
men for sit nye 6x6 kamera. 
 
Sirius forærede os inden afrejsen en hel del tønder med sælspæk til hundefoder, 
da de som følge af en skrivefejl havde fået opsendt alt for meget. 
 
Næste dag gik turen videre, og efter 
megen hakken i storisen nåede vi 
frem til Danmarkshavn.  
 
Her blev vi modtaget af en motorbåd 
pakket med, hvad der mest af alt 
lignede vildmænd.  
  

Ved ankomst til Danmarkshavn 
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Jeg genkendte dog tre af mine 
bysbørn, min fantasifulde 
legekammerat Karl Holm 
Jakobsen, OX3PM, hans bror 
Arne og Knud Ernøe. Alle fra 
Svendsgade i Esbjerg. 
 
Vi kom i land, hvor et 
frokostbord meget lig det i 
Daneborg ventede os. 
 
 

De følgende sider er uddrag fra min dagbog: 
 
17. august 1953 ”Losning påbegyndt. Begge dieselmotorer bragt i land og indsat i 
motorrummet, den ene opsat på fundamentet. Montør Hansen formener, at vi 
kan begynde at køre med denne i morgen.” 
 
Losningen og ilandbringningen af gods var noget af det værste. I mangel af 
havnearbejdere måtte vi selv pukle med at bære det hele på plads: enorme 
kulsække, stålflasker med brint til sondeballonerne, tunge maskiner og tunge 
kasser med proviant. Jeg pådrog mig et stærkt næseblod ved anstrengelserne, og 
den eneste trøst var, at hvis man ikke kunne stå for mosten, måtte man hellere 
tage hjem med det samme. Nå, så galt gik det ikke, jeg blev overflyttet til at 
hjælpe kokken Danielsen. 
 
18. august ”Losning. Ene dieselmotor i gang.” 

Det var Bukh dieselmotorer, der skulle startes med et håndtag på svinghjulet. 

Der skulle spares på dieselolien, så i lystiden skulle telegrafisten starte motoren 

hver tredje time, når han skulle sende. 

19. august ”Losning tilendebragt. Kaptajn Jensen i kiste.” 
Kaptajn Jensen var forbindelsesofficer til den engelske ekspedition ved ”Brittania 
Lake”. Han tog flere gange turen mellem Danmarkshavn og den engelske 

 

Danmarkshavn wx-stn. 
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ekspedition. Under bestigning af en stejl islagt fjeldvæg huggede han trin med en 
isøkse. Han gled og faldt ned og 
blev dræbt. Under en 
eftersøgning fandt man ham 
død. Arne lavede en kiste af 
zinkplade. Heri blev han anbragt 
og kisten tilloddet og hjembragt 
med skibet. 
 
20. august ”Lastning af 

returgods.” 

Over radioen havde jeg aftalt 

med telegrafist Karl Holm, at jeg 

skulle købe hans telefonisender ved ankomsten. Det havde han desværre glemt 

og havde pakket den ned sammen med andet returgods. Han kunne ikke nå at 

ændre det. Så jeg måtte klare mig med, hvad jeg havde medbragt. 

En svensk flyvemaskine-modtager, 

en Lorenz sender Lo 40 k 39 til 

telegrafi, en Torn. Fu. b1 samt 

diverse reservedele. Det var 

uheldigt, bl.a. fordi OZ2BB, Bystrup 

og jeg havde aftalt at holde 

forbindelsen vedlige med en 

ugentlig telefoniforbindelse på 20 

meter båndet. 2BB var ikke så 

meget for CW. I øvrigt var der 

solpletminimum, så det så lidt sort 

ud. 

 
22. august ”Indladning af returgods tilendebragt.” 
Polarstar afsejlede kl. 2100z til København. Følgende passagerer medfulgte: 

 

Telegrafist Karl Holm OX3PM ved nøglen på OXQ 

 

 

 

Stationsleder V. Bille-Fretz på sit kontor 
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Telegrafisterne Knud Ernøe og Karl Holm Jacobsen, sondefolkene Søgaard og 
Kidahl, tømrer Larsen og stationsleder Neergård. 
 
Det gibbede unægtelig lidt i én, da man så skibet sejle afsted, og man vidste, at 
nu var der ingen vej tilbage. Der ville ikke komme noget skib igen før næste år i 
august, hvis isen ellers tillod det, og nærmeste andre mennesker var, ud over de 
engelske ekspeditionsfolk inde på Indlandsisen, i Daneborg, ca. 500 km mod syd 
og station Nord ca. 600 km mod nord. 
 
Lystiden med solen oppe hele døgnet ville dog vare lidt endnu. Så ville 
overgangstiden komme med dag og nat lige som hjemme i Syddanmark. 
Nætterne ville hurtigt blive længere og længere, og så ville solen engang i 
oktober ikke længere stå op før i midten af februar næste år. 
 
I hele mørketiden ville lægehjælp ikke være mulig, vi måtte klare os selv med den 
viden vi havde fået på et 3 måneders kursus med lægen Herluf Larsen i 
København. Der var jo ingen flyveplads, og Danmark havde på det tidspunkt 
ingen helikoptere. 
 
25. august ”Indstuvning af gods i pakhus og fintælling”  

Pramme ophalet på land for vinteren. Kokken sengeliggende grundet stærk 

forkølelse. Handymand Hans Egede Jacobsen overtog dennes post.” 

26. august ”Rengøring og fernisering overalt på stationen.”  

Det vil sige, at arbejdet blev udført af dem, der havde ”friuge”. Kok, telegrafister 

og sondefolk skulle jo passe deres job. 

27. august ”Et hold bestående af Hans, Arne, Almtoft, Bahnson, og Hermansen 

foretog motorbåds tur til Aalborghus.” 
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Aalborghus er en gammel ubeboet Nanok fangststation på Godfred Hansens Ø i 

den sydlige del af Dove Bugt) 

Nanoks motorbåd afhentedes. 

Stationsjollen forliste. Fortsat 

oprydning på stationen af 

resterende mandskab.” 

Den ca. 90 km lange 

motorbådstur gik nærmest 

problemfrit, da der kun var lidt 

drivis i bugten. Maskinmester 

Arne Jacobsen havde 

fuldstændig check på 

glødehovedmotoren. Vejret var 

godt, og vi kunne allerede på 

afstand se det lille spidse fjeld på Godfred Hansens Ø, som gik under navnet 

”Jennows næse”. Den ”rigtige” Jennow, var direktøren for fangstselskabet 

Nanok. 

Ved ankomsten til Aalborghus havde vi travlt med at komme i land og komme op 

til hytten og se hvilken stand, den var i efter i mange år at have været ubeboet. 

Til alt held viste det sig, at den var ubeskadiget og i fin stand til beboelse. 

 

Da vi igen gik udenfor, så vi til vor skræk, at vor motorbåd var ved at drive til 

havs. Jeg ved ikke, hvem det var blevet pålagt at fortøje den, men det var i hvert 

fald ikke gjort forsvarligt. Nu var gode råd dyre, for uden motorbåd kunne vi ikke 

komme hjem igen til Danmarkshavn, og vi havde ingen radio med. De havde i 

øvrigt heller ingen anden motorbåd i DMH til at hente os med. 

Nu måtte opfindsomheden stå sin prøve. Vi så os omkring på de ting, der lå 

spredt omkring hytten. Der var ganske vidst Nanoks motorbåd, men vi vidste 

ikke, hvilken tilstand, den var i. Men der var også en gammel hundeslæde, nogle 

tomme olietønder samt noget reb. 

 

Aalborghus. 

I døren Hermansen. Ved vinduet OX3NB 
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Jeg tror, at det var ”Gammelhans”, Hans Egede Jacobsen, der fik idéen. Vi fik i 
hvert fald fremstillet et noget utraditionelt fartøj ved at fastgøre en tom 
olietønde under hundeslæden og sømme to lange brædder fast på tværs af den. 
Under hver ende af brædderne fastgjorde vi en olietønde. Nu skulle fartøjet nok 
kunne bære en mand uden at have tilbøjelighed til at kæntre.  
 
Vi søsatte fartøjet, som også var bundet til et langt reb, som der var flere til at 
holde fast i. Hans sprang ombord 
og stagede sig ud mod 
motorbåden. Heldigvis var det stille 
vejr, ellers var motorbåden drevet 
uden for rækkevidde af vort fine 
improviserede fartøj. Men det 
lykkedes Hans at få bragt 
motorbåden tilbage. Han havde 
ikke været gammel Nanok 
fangstmand for ingenting. 
 
Medens Hans reddede 

Danmarkshavn's motorbåd, kastede Arne sig over Nanok's gamle motorbåd. Den 

så faktisk ret håbløs ud. Motoren lignede mest af alt en gammel rustklump. Ikke 

desto mindre lykkedes det Arne at få liv i den. Det var også en glødehovedmotor, 

og snart tøffede den livligt. Han udbedrede også nogle andre skader på 

motorbåden, og nu havde vi to 

fuldt brugelige både. Hvordan det 

gik til, at vi mistede jollen, som 

havde været på slæb, husker jeg 

ikke. Mens vi nu var på Godfred 

Hansens Ø gik vi en tur for at se os 

om. Vi tog godt med våben med, 

for vi skulle jo nødigt stå 

ubevæbnede over for en isbjørn 

eller en olm moskusoksetyr.  

 

“Redningsfartøjet" søsættes. Almtoft, Arne, 

Hans, OX3NB 

 

 

Hans på sin farefulde færd efter motorbåden 
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Men vi kunne have sparet os besværet, for vi mødte ikke andre dyr end sneharer 

og fugle, og det var ikke en jagttur. Vi havde mad nok med hjemmefra. Vi sov 

ganske udmærket i vore soveposer på Aalborghus. Den første nat fik jeg dog en 

noget brat   opvågning, da Hans i søvne rejste sig op i sengen og åbte:”Jennow!”. 

28. august ”Den nye radiosondestation blev taget i brug om morgenen.” 

Vi havde to hovedopgaver på stationen. Den ene bestod i at sende almindelige 

vejrobservationer til Kap Tobin radio ved Scoresbysund hver tredje time, 

begyndende med klokken seks om morgenen. Den anden bestod i at sende 

oplysninger om atmosfærens tilstand i op til ca. 10 kilometers højde. Også til Kap 

Tobin, men kun to gange i døgnet, klokken tre eftermiddag og klokken tre om 

natten. Alle tider i UTC.  

En lidt sekundær opgave var at sende eller modtage eller eventuelt videre-

befordre almindelige telegrammer. Alt sammen på morse.  

Personalet til den første opgave var uddannede telegrafister, helst med 1. klasse 

certifikater. Den anden hovedopgave, eller sonderingen, som den kaldtes blev 

varetaget af radiosondeassistenter. Det var ofte studerende unge mennesker, 

der havde fået en kortvarig faglig uddannelse, og som ønskede at spare penge op 

til en videre uddannelse.  

Desuden havde vi en kok og en handymand, der blandt andet også skulle passe 

hundene og holde hundeslæderne i orden. Mange af de bedste handymænd var 

tidligere fangstmænd fra fangstkompagniet Nanok. Endelig var der også ansat en 

radiotekniker, hvis opgave det var at holde antenner, sendere og modtagere i 

orden. 

30. august ”Motorbådholdet hjemkommet under fint vejr kl. 2300z.” 
Ja, vejret var fint, men der var lidt mere drivis og lidt flere små isbjerge på ruten. 
Det var dog ikke til væsentligt besvær. 
 
31. august ”Hermansen sengeliggende efter turen (forkølelse).” 

Normalt var det yderst sjældent, at nogen fik en forkølelse i Danmarkshavn. Selv 

ikke efter at have frosset læsterligt. Men tiden lige efter skibstiden var en 
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undtagelse. Formentlig fordi der var kommet nye virus eller bakterier til, som 

man ikke lige var vant til. Af samme grund havde man næsten aldrig ondt i 

halsen. Influenza har jeg aldrig oplevet der oppe. 

1. september ” Slædepatruljens sender blev efter ønske af patruljen 

transporteret fra Snenæs til Mørkefjord station.” 

Pelsjægerne fra ”Nanok” kompagniet boede under deres ophold i Nordøst-

grønland i nogle store hytter, der kaldtes fangststationer.  

Hytten, der her omtales som Mørkefjord station, er ikke en ”Nanok” station, men 

er ekspeditionshuset fra Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938 – 39, udsendt 

af Alf Trolle, Ebbe Munk og Eigil Knuth.  

Den er ubeboet, men bruges af og til som overnatnings sted for slædepatruljen 

og folkene fra Danmarkshavn 

vejr-station. 

Snenæs-hytten er derimod en af 

de små hytter, som ”Nanok”-

jægerne overnattede i, når de 

var rundt og tømme deres 

rævefælder.  

Disse hytter er meget små og 

højst to mand kan overnatte. 

4. september ”Begge motorbåde 

hjemkommet efter en god tur med godt vejr.” 

5. september ”Udgravning ved maskinrummet til opstilling af forbrugertank 2.” 

 

I motorbådene kort før afrejse mod 

Danmarkshavn. Hans, OX3NB, Almtoft, Arne 
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8 september ”Almtoft tager pr. ”Apostlenes heste” til Hvalrosodden med Aika.” 

Tilkørsel af sand og grus samt cement 

til udgravningen, hvorefter sadlerne 

bliver istøbt hullerne.” 

 

Hvalrosodden har sit navn efter en 

massakre på en stor flok hvalrosser, 

som rastede dér i 1908. Siden kom 

hvalrosserne ikke igen dér.  

Senere byggede Nanokfolkene en 

komfortabel fangststation ved odden.  

Efter Nanok's ophør har denne været et yndet udflugtsmål for vejrstations- 

folkene fra Danmarkshavn og et ofte benyttet overnatningssted for siriusfolkene. 

Den er særdeles godt vedligeholdt af 

siriusfolk og folk fra vejrstationen.  

Man havde i min tid i Danmarkshavn 

ca. 30 slædehunde. 

Det betød, at to slædehold kunne 

være ude samtidig. Og man havde 

hunde til et eftersøgnings-hold, hvis 

et hold skulle udeblive.  

Slædehundene var ikke ens. Der var tykpelsede grønlænderhunde pensioneret 

fra slædepatruljen og der var forholdsvis tyndpelsede fangstmandshunde, dels 

fra Nanok, men også fra norske fangstmænd, som var rejst hjem. ”Aika” var af 

den sidste slags. Hun tålte tilsyneladende kulden lige så godt som grønlænder-

hundene. Hun var en fremragende førerhund, og jeg skylder hende muligvis mit 

liv, da jeg en gang våbenløs måtte flygte fra en meget vred isbjørn. 

 

Hvalrosodden. I baggrunden 

Mørkefjordplateau 

 

 
Fra venstre Toto, Bessie og Anton 
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De forskellige hundetyper skulle 

ikke kommanderesens. En 

grønlænder- førerhund skulle 

høre ”hidi” og ”juju” for at dreje 

til højre og venstre. En norsk 

fangstmandshund skulle høre 

”høøirre” og ”væænstrre”. Vi 

havde to pensionerede 

siriushunde Anton og Toto. De 

holdt sammen i et ubrydeligt 

venskab. De kunne ikke bruges 

enkeltvis i et slædeforspand. 

9. september ”Hans bygger et toilet med alle tænkelige raffinementer i 

grisehuset.”  

Da jeg ved ankomsten spurgte 

efter et toilet, fik jeg at vide, at 

jeg bare skulle gå om ”bag dén 

klippe dér”. Der fandtes ikke 

noget toilet. Vi nye tænkte med 

en vis gru på, hvordan det ville 

være i en snestorm. Der gik da 

heller ikke mange dage før Bille 

Fretz syntes, at det var dog for 

primitivt, så han beordrede Hans 

til at bygge et lokum. Det 

fungerede udmærket, men vi 

slap ikke for det primitive, når vi 

var på slædetur og overnattede i 

telt. Da lærte vi at klare den ”forretning” udendørs, også i snestorm 

 

 

Hans Egede Jacobsen med is i skægget 

 

Kødstativet med mit moskusokseskind 
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11. september ”Elven fryser til. Almtoft vender hjem kl. 17. Dove bugt stadig 

isfri.” 

12. september ”Forbrugertank blev rullet op til maskinrummet. Almtoft fortalte, 

at han observeret store flokke af moskusokser ved Snenæs, endvidere spor af 

bjørn.” 

14. september ”Flytning af 200 brintflasker fra havnen til den nye sondebygning. 

Nyisforekomst i havnen.”  

15. september ”Hans, Arne, Almtoft, Madsen og Danielsen afsejlede i 2 

motorbåde sydover til Koldeway øerne med henblik på at udlægge depot, 

proviant og kul ved Pashytten og Øresundshytten, samt at reparere disse. Kl. 21 

begyndte stærk snestorm (ca. 35 knob). Det lykkedes bådene at nå til 

Stormbugten, hvor de lå underdrejede til bedre vejr.” 

16. september ”Hjemkomst af bådene.” 

20. september ”De første ræve og sneharer springer omkring på 

stationsområdet som hjemmevante tamdyr.” 

21. september ”Kraftige nordlys og fuldmåne.” 

Vi kunne egentlig have kaldt nordlyset for sydlys, da vi var langt nord for 

nordlysbæltet og derfor så det meste nordlys mod syd. Farven var næsten altid 

grøn. Ved særlig kraftigt nordlys og især hvis det var højt på himlen, kunne det 

være iblandet noget rødt.  

Jeg har tit hørt spørgsmålet, om man kan høre nordlys. Nej, det er aldeles lydløst, 

også selv om det er meget kraftigt og i voldsom bevægelse.  

Kun på reflekterede radiosignaler kan man høre en slags nordlystone. En slags 

bæven i signalet og eventuelt udtværing af rene toner til hvid støj.  

CW signaler lyder, som om de kommer fra en gnistsender, og ssb bliver næsten 

ulæselig. 
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22. september ”Uddeling af ræveterrainer.”  

Egentlig var der stemning for at frede polarrævene, men Hans Egede Jacobsen 

ville som den gamle Nanokfangstmand, han var, ikke afstå fra fangsten. Det var 

der forståelse for, så området omkring 

stationen blev delt i strimler, som blev 

uddelt til de, der ønskede at opstille 

fælder. Det ville de fleste alligevel. 

24. september ”Stationsleder Vivian 

Bille-Fretz byggede fundament til læskur 

til theodoliten.” 

Samme dag skønnedes nyisen i bugten, 

kaldet havnen, at være tyk nok til 

isbådssejlads. 

Det viste sig desværre at være for 

optimistisk. Isbådens skøjter skar sig 

gennem nyisen nær ved Kap Bismark, så 

Hans og Danielsen måtte mave sig i 

land, og isbåden gik tabt i den 

efterfølgende storm. Den begyndte kl. 19, og stormstyrken nåede 25 knob. 

25. september Storm 30-40 knob. 

29. september ”Theodolithytten ”Stormly” rejst. Vekselvis døgndrift af de nye 

dieselmotorer.” 

1. oktober ”Storm med ca. 25 knob.” 

2. oktober ”Moskusokser i flokke på op til 25 observeret bag vandsøen.” 

Vi fik vores drikkevand fra en sø, ”vandsøen” omme bag Achton Friis klippen. Vi 

kørte ud med en Dodge lastbil med pumpe og vandbeholder på ladet. Hvis der 

 

Lige før isbådssejladsen 
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var tyk is på søen, sprængte vi hul med dynamit dagen før. Mudder, der var 

hvirvlet op, skulle lige have tid til at synke til bunds igen. 

3. oktober ”Isen i havnen nu næsten 30 cm tyk.” 

5. oktober ”Bjørnespor observeret ved håndværkerhuset.” 

Der kom ret ofte isbjørne ind mellem bygningerne. Derfor var vi altid bevæbnede 

(pistol eller riffel), hvis vi skulle være ude i længere tid, især hvis vi havde brug 

for at gå lidt længere ud i landskabet. Det var meget sjældent, at vi var nødt til at 

skyde. En isbjørn kan faktisk nedlægges med pistol, men en vred moskusoksetyr 

kræver en riffel. Vore pistoler var tysk arvegods fra krigen, knap så officielt, men 

riflerne var gamle Kragh-Jørgensen rifler kaldet 89'ere, leveret af Grønlands- 

styrelsen.  Normalt meget pålidelige under nord-grønlandske forhold. Hvad dét 

angår meget bedre end hærens dengang moderne Garand-geværer. 

7. oktober ”QSO med Daneborg vedrørende postslæde.” 

Ikke en amatørqso, men en officiel telefonisamtale mellem to vejrstationer, 

sædvanligvis på ca. 3,1 MHz med en af stationens sendere, dengang med AM og 

5-600 Watt. 

8. oktober ”Hans Egede Jacobsen og Poul Gluud Larsen udvalgt til at køre sydpå 

efter post.” 

Der var godt 500 km langs kysten til Daneborg, så det blev ca. 250 km til 

Danmarkshavner-holdet og det samme til Daneborgholdet. 

10. oktober ”Telegram fra Mestersvig vedrørende post til Danmarkshavn. 

Lørdagsrengøring.”  

13. oktober ”QSO med XPN (BNG ekspeditionen ved Britanialake) angående 

post.” 

15. oktober ”Hans og Larsen på prøvetur (med hundeslæde) til Lille Koldeway 

øen.” 
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16. oktober ”Atter QSO med XPN. Konklusionen var, at der var ringe mulighed 

for slæde-forbindelse grundet dårlige isforhold.” 

18. oktober ”QSO med Graham XPN. Oplysning om den kommende uges 

vejrforhold.” 

19. oktober ”Snestorm.” 

20. oktober ”Almtoft og Hermansen kører ind til Store Snenæs.” 

22. oktober ”Snevejr og tiltagende storm.” 

23. oktober ”Kraftig snestorm.” 

24. oktober ”Snestormen varer ved med vindstød på 60-70 knob.” 

25. oktober ”Vedvarende storm til tider orkan.” 

26. oktober ”Fortsat storm til tider orkan.” 

27. oktober ”Fortsat storm til tider orkan. 
 
28. oktober ”Stormen aftager i styrke, men dog stadig ledsaget af sne. Almtoft og 
Hermansen vender tilbage.” 
  
Ved en sådan storm indtræder der det fænomen, at alle udendørs 
metalgenstande bliver opladet til en høj spænding af statisk elektricitet. Det giver 
en masse gnister og en frygtelig radiostøj, som næsten kan umuliggøre lytning.  
 
Så kan man blive nødt til at sende vejrtelegrammerne ”blindt”. Desuden kan man 
opleve, at hvis man er ude og endnu ikke er blæst om, at så kan man strække sin 
arm ud, og snetykningen gør da, at man kun kan se til albuen.  
 
Får man sig så kæmpet hen mod et fast holdepunkt, f. eks. en olietønde, som 
man gerne vil holde fast i, da springer der, inden man når det, et mindre lyn over 
på ens handske, og man får et ordentligt stød. 
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29. oktober ”Mørketiden indtræder.” 

 Det betyder, at solen ikke længere står op. I begyndelsen er der dog stadig 

tusmørke nogle timer hver dag. Måneskin virker stærkere end herhjemme 

grundet det snedækkede landskab. Nordlys er også meget velkomment. 

30. oktober ”Larsen og Arne Jacobsen tager mod Heeringhus. Vender om 

grundet åbent vand.” 

Vore slæderejser foregik for det meste på havisen. Sneen på land var alt for 

ujævn og bøvlet at køre på. Heeringhus var en lille og meget primitiv hytte 

bygget af personalet på vejrstationen. Den bestod af blød masonit sømmet på et 

spinkelt træskelet. Når den ikke blæste væk i orkanerne, var det fordi den delvis 

lå i læ af de omgivende klipper og hurtigt blev dækket af sne. Eneste opvarmning 

var en svær primus. 

31. oktober ”Vandafhentning, motorpumpe endnu i brug.” 

1. november ”Hans og Arne foretager udstandsning af stempler til vandpumpe 

på elværkets dieselmotor, samt opstiller et udendørs element, for at kølevandet 

herigennem yderligere kan blive afkølet.” 

2. november ”Bahnson kører per hundeslæde alene til Stormnæs.” 

Stedet ligger ca. 20 km inde i Dove Bugt og har en noget bedre hytte end 

Heeringhus. Der kommer sjældnere isbjørne, men om sommeren går hvalrossen 

til tider i land dér. Det er en gammel Nanokhytte, så der er i hvert fald ræve dér. 

5. november ”Hans og Arne indlægger rør fra badeværelset til det frostfrie rum.” 

7. november ”Snestorm. Lørdagsrengøring.” 

11. november ”QSO med Daneborg angående sydtur.” 

12. november ”3 Moskusokser blev skudt ved stationen” 

Slagtning. Egentlig var moskusokserne fredet, men vi havde dispensation til at 

skyde én pr. mand pr. år. Moskusoksekød er meget delikat, og skindet er flot. Jeg 
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har stadig et moskusokseskind fra dengang hængende på væggen i min 

spisestue.  

Men jagten, hvis man kan kalde den det, bryder jeg mig ikke om. Hvis man er 

alene, stikker de som regel af, men hvis man har hunde med, tror de, at det er 

polarulve og stiller sig op i karré for at beskytte deres kalve, og så kan man jo 

bare skyde løs.  

Det giver en slags dårlig samvittighed, og det er ikke rart. 

13. november ”Hans og Ib Palle Madsen på slæde til Stormnæs.” 

14. november ”Vandafhentning. Motorpumpe i brug. Lørdagsrengøring.” 

15. november ”Snestorm begynder kl. 2200z. Af praktiske grunde brugte vi 

Greenwich tid året rundt.” 

16. november ”Fortsat snestorm.” 

17. november ”Snestormen løjer først noget af, men den tager atter til hen på 

aftenen med stor intensitet.” 

Vinduerne i vaskerummet bliver trykket ind. Alle antenner med undtagelse af 

langbølgeantennen, bliver blæst ned. Sikkerhedstove udspændes mellem 

husene. 

Efterfølgende fik radioteknikeren Larry Sørensen til opgave at kravle op i de 40 

meter høje master og fastgøre antennerne, så snart stormen var ovre. Det job 

var der ingen, der misundte ham. 

Han måtte ellers høre meget for, at han engang stod med hænderne i lommen 

og lænede sig op af en af barakkerne, da vi havde rygende travlt. 

Bille Fretz fik øje på ham, og bebrejdede ham, at han undrog sig forefaldende 

arbejde. Larry svarede: ”Jeg har skam også travlt. Jeg lader akkummulatorer op!” 
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25. november ”Diskussion om rævefangst.” 

26. november ”Opstilling af rævefælder bliver problematisk, idet der er for og 

imod dette.” 

Rævene var efterhånden blevet tamdyr, der sprang omkring på stationens 

område ganske uanfægtet af mennesker og dyr. Ofte fodrede vi dem med 

hånden, så ganske forståeligt nok ville størsteparten af mandskabet bibeholde 

dette morsomme daglige billede, medens andre insisterede på at fange dem i 

fælder, da rævesæsonen var begyndt.  

Resultatet blev til disfavør for de ”humane”. Grunden til dette resultat, som 

egentlig ikke var særlig demokratisk var, at handymanden Hans Egede Jakobsen, 

som tidligere havde ernæret sig som Nanokfangstmand, insisterede på, at han 

ville sætte fælder. Der var så flere, der ændrede mening, idet de ikke syntes, at 

Hans skulle løbe med hele fangsten. 

 

Radiostationen med de 40 meter høje træmaster. 

Bemærk pælene med sikkerhedstovet 
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27. november ”Rævefælder sættes op. Kokken, Danielsen, fangede 2. Rigning af 

kortbølgeantenne.” 

28. november ”Bahnson fangede 2, kokken 7 og Hans 10 ræve.” 

1. december ”Snestorm.” 

2. december ”Moskustyr blev skudt ved Achton Friis.” 

3. december ”Færdigrigning af antenner.” 

6. december ”Orkanagtig snestorm.” 

7. december ”Fortsat snestorm.” 

8. december ”Slagtning af ”Ludvig”, (grisen) udsat grundet snestorm.” 

9. december ”Barometerfald mellem obs. 0300z og obs. 0600z på 10,1 millibar. 

Ekstra kodegruppe afsendt. Hans og Danielsen gør klar i vaskehuset til slagtning 

af grisen.” 

10. december ”Ludvig” fragtes trods protester på stige til vaskehuset, hvor 

slagtningen foregår. 

11. december ”Kokken påbegynder julebagningen. Vandhentning. Pumpen frøs.” 

12. december Lørdagsrengøring. 

 

 

14. december Vandhentning. 

 

 
 
 
 

 

Vandhentning med brug af dynamit 
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16. december ”Slibning af ventiler på motor 2. Bahnson vaskedag.” 

17. december ”Rengøring. Fernisering af gulve på sondestationen og i 

mandskabshuset. Tilså rævefælder sammen med Arne Jacobsen.” 

19. december ”Lørdagsbadning.” 

20. december ”Snestorm. Larry gør klar til aflytning af julehilsner på Kalundborgs 

langbølge på 245 kHz (dengang).”  

Vi kunne kun høre Kalundborg i den mørkeste del af mørketiden, men da som 

regel med god styrke. Men hvis der var kraftig snestorm med hård frost var det 

ofte umuligt på grund af statisk elektricitet med små gnister alle vegne. Det var 

nu Larry's opgave at minimere antallet af disse gnister ved at forbinde alle 

nærliggende metalting med påloddede ledninger eller hvis muligt flytte dem så 

langt fra hinanden, at de ikke kunne gnistre sammen. Dette skulle naturligvis 

gøres under en snestorm. Vi kunne jo ikke være sikker på stille vejr under 

udsendelsen.  

21. december ”Fernisering af gulv på senderstationen.” 

22. december ”Moskusokser inde på stationsområdet tæt ved senderstationen.” 

23. december ”Aflytning af julehilsner. Særdeles fine lytteforhold. 

Juleforberedelser.”  

24. december ”Juleaften. Vi havde skam lavet et ”juletræ” med pynt og det hele. 

Det var anbragt i et hjørne af messehusets spisesal. Vi gik dog ikke omkring det.” 

25. december ”1'ste juledag. Morsom julekonkurrence.” 

26. december ”2'den juledag. Badning. Rengøring.” 

29. december ”Orkanagtig snestorm.” 

30. december ”Stadig orkanagtig snestorm.” 

31. december ”Vandhentning. Nytårsaften.” 
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Januar 1954. 

1. januar ” Nytårsdag. Stærk snestorm.” 

2. januar ”Instrukser og eftersyn af brandslukningsmateriel samt afprøvning.” 

3. januar ”Pålægning af kokosløber på senderstationen.” 

6. januar ”Motor 1. Slibning af ventiler.” 

7. januar ”Sammenstuvning af brintbeholdere på sondestationen.” 

8. januar ”Vandhentning. Motorpumpe igen i brug. Forbrugertank tømt for olie. 

Opkøring af olie.” 

10. januar ”Optælling af resterende lagre af solarolie, benzin, kul, koks og 

smøreolie.” 

11. januar ”Rigning af slanger til oliepumpning.” 

12. januar ”Opkøring af olie til elværket.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. januar ”Oliekørsel tilendebragt. Ca. 3 tons olie opkørt. Meget hård frost.”  

 

Opkørsel af olie medhundeslæde 
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18. januar ”Måneformørkelse.” 

19. januar ”Hans og Poul Larsen startede med hundeslæde mod Besselfjord (ca. 

halvvejen til Daneborg) med post. Fuldmåne.” 

20. januar ”Bahnson observerede Bjørn ved håndværkerhuset.” 

Vi havde oprindelig to grise gående til opfedning i en sti i håndværkerhuset, en 

mindre bygning, lidt afsides fra de øvrige bygninger, ned mod landbrækket. Efter 

at ”Ludvig” var slagtet og spist som flæskesteg, var nu kun ”Louise” tilbage. Det 

var også huset, hvor Hans havde bygget toilet. Desværre var der ikke installeret 

telefon til de øvrige huse. Man måtte, når trangen meldte sig, gå de ca. 75 meter 

derned i mulm og mørke. I reglen medtog man sin pistol, men det havde jeg bare 

ikke gjort dén dag.  

Da jeg var færdig og lukkede døren op for at returnere til messehuset, så jeg lige 

ind i øjnene på en isbjørn. Jeg lukkede døren i med et brag, og måske 

forskrækkede det bjørnen, for den angreb ikke huset. Den var nok blevet lokket 

til af lyde og ”duft” fra ”Louise”. Men det varede en rum tid, før jeg vovede at 

løbe tilbage til beboelseshusene.  

24. januar ”Lørdagsbadning og rengøring.” 

26. januar ”Forbindelse med Esbjerg på amatørbåndet. (Søren).” 

Det var Knud Sørensen OX3KS, en gæv sjællænder, som deroppe gik under 

navnet Søren, som fik denne QSO. Han var en habil telegrafist, men lavede denne 

QSO med AM. Han havde et flot eksemplar af den berømte tyske ”Køln” 

modtager. Hvilken sender han brugte, husker jeg ikke og heller ikke hvilken 

amatør i Esbjerg, han havde QSO med. Det var formentlig på 20 meter båndet.  

Jeg havde regnet med at købe Karl Holm's, OZ3PM's, telefonisender ved 

ankomsten til Danmarkshavn, men den aftale havde han desværre glemt og 

havde pakket den ned til hjemtransport. Det var lidt bittert, for jeg havde kun 

medtaget en Lorenz-sender til CW og en tysk fly-pejlemodtager, begge købt hos 

Betafon radio i Prins Jørgensgade, samt en svensk flymodtager, AR-et eller andet, 



 

121 
 

købt hos 3U i Gothersgade. Desuden en del komponenter, mest ”organiseret” fra 

tyske radaranlæg. Så det varede længe, før jeg kunne sende på 20 meter 

amatørbåndet med telefoni. I mellemtiden kørte jeg så en masse CW. For resten 

var condx for det meste rædselsfuldt dårlige, da vi var nær et solpletminimum. 

27. januar ”Arne hugger is op i vandtanken.” 

28. januar ”Snerydning af vejen til vandsøen.” 

29. januar ”Fortsat snerydning, da megen sne besværliggør vandhentningen.” 

1. februar ”Stærk snestorm ca. 50 knob. Den løjede af hen under aften.” 

2. februar ”Vaskedag. Fernisering.” 

3. februar ”Arne pådrager sig en mindre skade i håndleddet.” 

4. februar ”Lægetelegram sendes til Angmagssalik.” 

Alle sygdomstilfælde og skader skulle vi selv klare. Det var yderst vanskeligt at 

sende en læge til Danmarkshavn, og i mørketiden var det helt udelukket. Derfor 

havde vi alle gennemgået et 3-måneders kursus i lægegerning før vor opsendelse 

til Nordøstgrønland. Men via radio kunne vi søge råd hos lægerne i Angmagssalik 

og i Mestersvig. Vi havde et større lager af medikamenter og desuden 

operations-udstyr. Nødvendige operationer foregik på radiostationen med 

radiokontakt til lægen i Mestersvig. 

5. februar ”Kokken bygger køleskab.” 

Omtrent ved denne tid hændte der mystiske ting ude i mørket. Flere personer så 

svage lysglimt i retningen fra Lille Koldeway. Det var uforklarligt, da vi vidste, at 

hverken nogen af personalet eller et hold fra Sirius-patruljen befandt sig der. Jeg 

tvivlede ikke på, at lysglimtene kom dér, selv om jeg ikke selv havde set dem. Det 

hævdede derimod pålidelige og vederhæftige folk, at de havde. Det var 

selvfølgelig noget, der kunne sætte fantasien og spekulationer i gang. Ved 

Røseløbet mellem lille og store Koldeway-øerne lå ruinerne af en vejrstation 

tyskerne havde oprettet under krigen.   
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Den blev opdaget og ødelagt af amerikanerne, og formentlig blev hele personalet 

taget til fange? Men kunne et par mand have været undsluppet og have slået sig 

igennem til 1954 uden at vide, at krigen var endt? Der var gode hytter med både 

våben og konserves på Store Koldeway og masser af steder i det uhyre store 

mennesketomme område. 

Vi drøftede sagen over radioen med folkene i Daneborg og med Siriuspatruljen, 

men de stillede sig meget skeptiske overfor tanken. 

6. februar ”Lørdagsbadning.” 

7. februar ”Olieopkøring af olietromler til forbrugertank.” 

8. februar ”Hans og Larsen kommer hjem efter hård posttur til Besselfjord.” 

9. februar ”Vandhentning med lastbilen, men en forfjeder på Dodgen brækkede. 

”Louise” slagtedes.” 

10. februar  ”Ny forfjeder isættes Dodgen.” 

11. februar ”Opkøring af olie med hundeslæde til forbrugertank.” 

12. februar ”Fast ordning af pilottjenesten.” 

13. februar ”Fest i anledning af solens genkomst og mørketidens slutning.” 

Vi havde jo ikke set solen siden oktober, så det var jo en god anledning til en fest 

med godt med våde varer, med hvilke vi velforsynede. Noget andet var, at i tiden 

efter lysets genkomst, var det hårdt for øjnene. Især fordi landskabet var 

snedækket. Flere måtte slås med en smertefuld sneblindhed nogle dage. Det 

føltes som at have sand i øjnene 

14. februar  ”Arne og Hans foretog en slædetur til Lille Koldeway øen.” 

15. februar  ”Opkøring af olie, nu igen med lastbil.” 

16. februar  ”Åbent vand observeret nord for Heringhus. Oprydning på 

kontoret.” 
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17. februar  ”Færdigindretning af nødsenderstation i det ene kammer i 

timandshuset.” 

18. februar ”Påfyldning af kølevandstanke med sne. Bahnson og Hermansen 

kører til Heringhus.” 

Da afstanden til Heringhus kun var en 10-15 km brugte vi en lille trækslæde med 

nogle få hunde til vor bagage og stod så i øvrigt på ski. Om aftenen efter vor 

ankomst til hytten blæste det op til snestorm. Vi lå i køjerne og lyttede til 

stormens rasen, men efterhånden aftog den. Troede vi! 

19. februar ” Snefald umuliggør kørsel med lastbil til vandsøen. Afhentning af 

vand foregik derfor med slæde.”  

Da Hermansen og jeg næste morgen stod op i Heringhus-hytten, var alt roligt, og 

vi skulle hurtigst muligt ud og se efter isbjørnespor. Vi lukkede døren op og blev 

ærligt talt ret chokerede. Der kom ikke noget dagslys ind, som vi havde ventet, 

men vi så ind i en mur af sne. Hele hytten var totalt begravet i sne. Det var sneen, 

der havde dæmpet lyden af stormens rasen.   

Hvad gør man så? 

Ja, ud skulle vi. Luften i den lille hytte ville snart være tømt for ilt og fyldt op med 

kultdioxid, og så var det sket med os.Vi havde ingen radiokontakt, så det var op 

til os selv. Heldigvis var der en skovl i hytten, og vi begyndte at skovle al sneen 

ind i hytten. Snart kunne vi kravle ud og trække frisk luft. Hundene var heldigvis 

parkerede lidt fra hytten, hvor der ikke var helt så meget sne, men én af dem 

havde trukket min ene ski løs og var rendt med den. Hjemturen blev derfor noget 

besværlig i den dybe løse sne.  Men allerførst skulle al sneen skovles ud af hytten 

igen, så det varede en rum tid, inden vi kunne tænke på at lede efter bjørnespor. 

20. februar ”Tilkøring af sne til baderummet.”  

 

22. februar ”Stærk snefygning. Nyt plejlstangsleje isat i motor 1. Bahnson og 

Hermansen vender hjem fra Heringhus.” 
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23. februar ”Opkøring af olie. Reparation af motor 1.” 

24. februar ”Fortsat.” 

25. februar ”Fortsat. Almtoft tager på ski ind til Hvalrosodden.” 

26. februar ”Ib Palle Madsen får anlagt hulhåndsforbinding efter bid af hund.” 

Ved behandling af sår, hvor der var risiko for infektion, gaves som regel en 

forebyggende intramuskulær penicilinindsprøjtning. Det var i begyndelsen altid 

Bille Fretz, der gav denne. Han yndede at ”lege kastespyd med sprøjten”. Det gik 

godt indtil en skønne dag, hvor kanylen brækkede i kokkens lår, og jeg måtte 

fiske den ud med en spids tang fra radioværkstedet. Det skete i mit andet år på 

stedet. Det var meget ubehageligt for både kokken og for mig. Herefter blev der 

ikke længere ”leget” kastespyd! 

27. februar ”Motor 1 repareret. Lørdagsbadning.” 

28. februar ”Hans og Søren fanger en 

lille moskuskalv (tyr).” Moderen blev 

nedlagt, da denne havde brækket 

benet. Vi havde megen glæde af den 

lille moskuskalv. Da den var trukket 

med ned på stationen fra  

Termometerfjældet,  hvor den blev 

fanget, var noget af det første vi ville 

undersøge, om det var en han eller en 

hun. Mens vi ivrigt diskuterede dette, 

tissede den lille kalv pludselig.  

Da det kom ud midt under maven på 

den, var der ingen tvivl, det var en tyrekalv. Den blev derfor døbt ”moskusmand”. 

Der blev straks tømret en lille indhegning til den, men Hans tog den ofte ud og 

gik tur med den. Snart fulgte den ham som en hund, og han kunne kalde den til 

sig ved at råbe: ”Kom lille moskusmand”. Allerede i løbet af en uges tid var den 

fuldstændig tam og var meget knyttet til Hans.  

 

"Lille moskusmand" fulgte Hans overalt. 
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Den fik mælk, som vi tilberedte af tørmælkspulver. Den fik også andet, men det 

husker jeg ikke så nøje. 

Efterhånden gik den meget af tiden 

frit rundt på stationens område. Af 

og til, når man stod og snakkede 

med Hans, fik man et ordentligt puf 

bagi. Det var lille moskusmand, der 

”busede”. Den stod først og 

skrabede lidt i jorden med et 

forben, så sænkede den hovedet 

og ”busede” ind i én. Det virkede 

faktisk, som om den var jaloux. 

Marts 1954 

2. marts ”Ib Palle Madsen kører til Hvalrosodden.” 

3. marts ”Antenneopsætning.” 

4. marts ”Olieopkøring.” 

5. marts ”Kølevandstankene påfyldes sne.” 

6. marts ”Lørdagsbadning.” 

7. marts ”Englænderne Wyllie og Erskine samt Almtoft og Madsen ankommer fra 

Hvalrosodden.” 

8. marts ”Larsen og Wyllie foretager geologiske unddersøgelser i omegnen. 

Vand-hentning med hundeslæde.” 

10. marts ”Wyllie og Erskine tog til Lille Koldeway for geologiske undersøgelser. 

De vendte hjem kl. 1730. Alle tidsangivelser fra Danmarkshavn var i UTC.” 

11. marts ”Vandhentning og forsyning af petroleum til timandshuset.” 

 

Selv ned til hundekæden fulgte han med. 

Forrest Steen Malmquist fra Sirius. 
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12. marts ”Reparation af slæde. Planlægning af tur til Britanialake. Bahnson 

overnattede forsøgsmæssigt i en snehule i 33 graders frost. ”  

Der var faktisk flere ting, jeg gerne ville afprøve. Jeg læssede nogle ting på en 

trækslæde og tog den gamle hund Kassan med som vagtpost. Vi gik op til den 

store snefane, der hver vinter dannedes ved klippen kaldet Achton Fries.  

Her havde sneen den rigtige hårdhed, og jeg gravede mig ind i den. Det blev til et 

rum lidt længere end min højde (på daværende tidspunkt). Langs den venstre 

side lavede jeg en sovebriks, og ved siden af den blev der en gang på lidt over en 

halv meters bredde.  

Som dør ud til det fri brugte jeg en tysk tranceiver fra anden verdenskrig, en 

Torn, Fu. B1, som jeg havde købt hos Arne Bergstrøm, OZ5AB, i Prins Jørgensgade 

i København. Jeg regnede med at kunne have am-forbindelse med Knud 

Sørensen, OX3KS, hjemme på stationen. Men batterierne frøs, så det blev der 

ikke noget af. Men det var en god og solid dør.  

På briksen lagde jeg en rensdyrsovepose med en dunsovepose inden i. Det var 

vort standardudstyr, når vi sov i en af de forladte fangsthytter eller i telt. Hvad 

jeg brugte til belysning husker jeg ikke. Måske en stavlygte med batteriet holdt 

varmt på den ene eller anden måde. Da jeg var færdig og havde givet Kassan en 

godbid, krøb jeg i soveposen.  

Det var lidt rarere at ligge på snebriksen end på klipperne, som når vi sov i telt. 

Med i soveposen havde jeg altid en ladt men sikret pistol. Det var en ni m.m. 

spansk Browning type, mærket ”Star” (tysk arvegods købt af Knud Ernø, da han 

skulle rejse hjem). 

Jeg havde jo et stort fuldskæg, og det frøs i nattens løb fast i ren-skindet, så det 

tog tid at komme ud af soveposen. Det var ikke lige sagen, hvis man vågnede 

ved, at der stod en isbjørn og åndede én i hovedet.  

Jeg var nu nok blevet advaret af Kassan, men alligevel var det nok bedst i 

påkommende tilfælde at kunne skyde ud gennem soveposerne.   
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Det frøs 33 grader, men det føltes ikke så slemt, da gravearbejdet stod på, og jeg 

krøb i posen med alt tøjet på. Men Brrr det var en kold opvågning at krybe ud af 

posen den næste morgen.  

Senere brugte jeg med held en slæderadio jeg havde bygget af for hånden 

værende stumper, bl.a. rørene fra nedfaldne radiosonder. Men batterierne skulle 

tøs op med varmen fra en primus. 

Englænderne fra BNGE, British North Greenland Expedition, var så heldige at 

have transceivere med indbygget håndgenerator. Så de undgik problemet med 

frosne batterier. 

Lidt senere solgte jeg Torn. 

Fu.’en til Ove Hermansen, og 

det lykkedes ham at få en AM-

QSO med englænderne inde på 

deres alternative station 

”Northice” midt inde på 

Indlandsisen. Jeg må indrømme, 

at jeg ærgrede mig lidt. Nå, 

never mind, det var flot gjort, 

output var 0,68 Watt! 

13. marts ”Qso med XPN 

(BNGE-ekspeditionen ved Brittania-lake). Reparation af slæder. Nye skimeder 

påsættes.” 

15. marts ”Englænderne Erskine og Wyllie afrejser kl. 1400z mod deres base ved 

Brittania-lake. Hermansen tager med på vejen til Hvalrosodden. Opkøring af olie. 

Reparation af skagler.” 

16. marts ”Ib Palle Madsen kører til Lille Koldeway med førerhunden Mik’s 

spand.” 

17. marts ”Nye hundeseler.” 

 

Torn. Fu. b1 brugte jeg som dør i snehulen. 



 

128 
 

18. marts ”Fire mand fra Sirius ankommer sydfra.” 

Måske var det denne dag, at følgende tildragelse fandt sted, men datoen kan jeg 

ikke stå inde for, da der af gode grunde ikke står noget i stationsjournalen om 

dette. Det var tid for aftensmad, og vi sad alle tilbords i messehuset.  

Så ringede telefonen…  

Vi kikkede vist på hinanden. Dette skulle ikke kunne ske. Vi var der jo alle, og 

hunden havde ikke sagt en lyd. ”Gammel Hans”, dvs. Hans Egede Jacobsen, rejste 

sig og tog den. Han blegnede, men kunne ikke få en lyd frem. Så rejste Knud 

Sørensen sig og tog telefonen fra Hans. ”Hvem ringer”, råbte han. Dyb stilhed et 

øjeblik. Der efter råbte han ind i telefonen:”Nein wir kapitulieren nicht!” Så smed 

han røret på og sagde: ”De tyskere fra Koldeway har taget sondestationen og vil 

have os til at kapitulere!”  

Det kan nok være, der blev røre. Vi hentede pistoler og geværer og stormede ud i 

halvmørket. Da vi kom ned til broen over bækken, kunne vi i ane en skikkelse 

komme ud fra sondestationen. Til vores forundring gav han sig til at le højt. 

”Stop”, råbte Knud, ”man angriber ikke en mand, der står og griner!”  

Manden råbte tilbage: ”Tag det roligt, vi er fra Sirius!” Vi blev noget videre flove, 

da det gik op for os, at det var gæster fra slædepatruljen, der havde spillet os et 

pus. De var kørt bag om Harefjeldet, og i god afstand var de stoppet og havde 

ladet en mand passe hundene, og resten var gået ned til sondestationen, hvorfra 

de ringede til os. Det var en tak for sidst fra vores tidligere drilleri.  

Snart sad vi alle fredeligt ved bordet i messehuset og gjorde os til gode med 

kokkens gode mad.  Men vi talte stadig om, hvad det var for noget lys, vi havde 

observeret fra Lille Koldeway i mørketiden. Jeg tror, at en af de rustne tromler 

fra tyskerdepotet havde lækket lidt benzin, som så af og til var blevet antændt af 

gnister fra statisk elektricitet. Det var der jo nok af, bare der blæste en kraftig tør 

vind. 

19. marts ”Reparation af slæder.” 
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20. marts ”Afhentning af vand fra vandsøen.” 

22. marts ”Forberedelser til Brittania-lake turen.” 

Vi havde ret ofte haft gæster fra den engelske BNGE-ekspedition, og nu syntes 

man, at det var tid til at gøre gengæld. Ekspeditionen foretog bl.a. geologiske 

undersøgelser. Dens base lå på en nunatak, Dronning Louises Land, et godt 

stykke inde på indlandsisen. Der var ca. 50 km fra Danmarkshavn til 

Hvalrosodden. Derefter var der ca. 50 km gennem Sælsøen frem til bræen, hvor 

vi kørte op på indlandsisen. Herfra var der så ca. 40 km til nordenden af 

nunatakken plus måske 10 km til den tilfrosne sø, som kaldtes Brittania-lake, og 

ved hvis bred BNGE’s ekspeditions-hovedkvarter lå. I alt ca. 150 km. Så det var, 

hvis vejret ellers tillod det, en tre dages tur med hundeslæde. Man overnattede i 

den tomme Nanok-fangststation og næste nat i telt nær bræen. 

23. marts ”Almtoft, Arne Jacobsen og Vivian Bille Fretz starter med to slæder til 

Brittish North Greenland Ekspeditionen ved Brittanialake. Telegrafist Knud 

Sørensen konstitueres som stationsleder.” 

April 1954 

1. april  ”Vagn og Bille fra slædepatruljen kørte nordpå.” 

2. april ”Hans’s fødselsdag. Alle fødselsdage fejredes med ekstra god mad og 

rigeligt af de våde varer. Men uanset hvad, skulle arbejdet passes.” 

3. april ”Steen Malmquist og Holm fra slædepatruljen kørt nordpå.” 

10. april ”Snestorm og badning (indendørs).” 

13. april ”Lorry og Ib Madsen kørt til Bergs fjord på Store Koldeway.” 

Slædeholdet fra Brittanialake hjemkommet. Det var nok circa ved denne tid, der 

hændte en episode, der gjorde et stort indtryk på os, der overværede det. 

En flok moskusokser havde samlet sig ovre ved Achton Friis klippen. Jeg kom 

gående ned fra radiostationen mod messehuset, da jeg hørte nogen råbe. Det 
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viste sig at være Hans, der stod på en knold lidt fra husene og råbte. Lille 

moskusmand var på vej over til moskusokserne. Det så ud som om vi var ved at 

miste den. Men Hans råbte ufortrødent videre så højt, han kunne: ”Kom tebasje 

lille moskusmand” Til alles forbløffelse stoppede moskuskalven pludselig op og 

vendte sig rundt. Den stod stille et øjeblik. Det var tydeligt, at der foregik noget 

inde i dens lille hoved. Og så kom den springende tibage til Hans i galop.  

Som følge af M/S Jopeters forlis under min hjemrejse mistede jeg også mine 

første logbøger. Men efter hjemkomsten modtog jeg heldigvis en hel del 

QSLkort, så jeg blev i stand til at rekonstruere en slags ufuldkommen log for min 

tid som OX3NB. Af denne fremgår det, at jeg var ”on air” den 9, september 1953 

og nok lidt før. Min tx var en uombygget Lo. 40 k. 39. Denne mistede jeg 

desværre også ved forliset. Rx var en svensk flymodtager med betegnelsen AR og 

et nummer, i øvrigt en god modtager. Begge disse ville jeg gerne have haft i dag. 

Ialt fik jeg 5 QSL kort fra mit første år.  

Men condx var også ret ringe på grund af manglende solpletter. I mit andet år gik 

det betyderligt bedre, dels var der flere solpletter, og dels havde jeg fået dele til 

en større sender sendt op, heriblandt en BC 375 sender, som jeg ombyggede. Det 

gav 199 QSL kort efter hjemkomsten. Mange gode DX, heriblandt Antarktis. 

Desuden QSL fra mange af de kendte og fremtrædende men nu for længst silent 

key OZ-amatører.   

15. april ”Slædepatruljen ankom denne skærtorsdag sydfra efter en noget hård 

tur i megen løs nysne. Det var Rasmussen, kaldet ”Ras”, som meget af turen var 

gået foran foran for at lægge spor for hundene og Henckel.” 

17. april ”Bahnson og Hermandsen tager pr slæde til Hvalrosodden.” 

18. april ”Påskedag. Bahnson og Hermansen skyder en bjørn ved Hvalrosodden.” 

Det var sandt at sige en dramatisk jagt, hvor flere gange var nødt til at flygte ind i 

huset på grund af våbensvigt på grund af hård frost. Vores våbenolie var ikke 

beregnet til de kuldegrader. Efter denne tildragelse smurte vi med vindmålerolie, 
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selv om vi strengt taget ikke måtte. Bjørnejagten er tidligere beskrevet i detaljer i 

OZ. 

19. april ”Hermansen kørte alene en tur med hundene, og jeg lavede mad.” 

En solid bøf af bjørnekød. Meget godt stegt, for at gøre det af med eventuelle 

trikiner, der tidligere lagde mangen polarfarer i graven. Desuden abrikosgrød af 

tørrede frugter. Men den gode Ove Hermandsen rynkede på næsen, og skulle 

ikke risikere trikiner, og abrikosgrød kunne han ikke lide, så jeg spiste også hans 

portion. Hvad han spiste husker jeg ikke. Det var i hvert fald ikke noget, jeg 

lavede. Til oplysning for eventuelle der ikke har smagt bjørnekød, kan jeg sige, at 

det smager pragtfuldt, selv når det er hårdt stegt. Men med vor tids viden kan 

det ikke kartakteriseres som sundt. Det ligger alt for højt i fødekæden. 

21. april ”Flyverdrob varslet. Det var normalt den eneste måde vi fik post på ud 

over den ene gang om året, hvor skibet kom. Det meste blev bare smidt ud fra 

lav højde. Lidt større ting kunne være med faldskærm, men det var sjældent.” 

22. april  ”Modtog flyverdrob kl. 0840z. Slædepatruljen afgik kl. 1500 til BNGE, 

Britanialake. Hans fulgte med til Hvalrosodden.” 

26. april ”Hans og Bahnson vender hjem fra Hvalrosodden.” 

Efter at jeg skød bjørnen i panden, da den ville springe på mig, var Hermansen 

sur på mig, fordi jeg havde skudt hul i det kranium, han efter hjemkomsten ville 

have stående på sit skrivebord.  

Og jeg var sur på ham, fordi det næsten lod som om, han hellere ville have 

ønsket, at mit defekte gevær igen havde svigtet. Så for mig var det kærkomment, 

at Hans dukkede op. 

27. april ”Hans og Bahnson kører til Heeringhus.” 

28. april ”Hans og Bahnson hjemkommer fra Heeringhus og Hermansen fra 

Hvalrosodden.” 
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Mens Hvalrosodden fangststation er en rummelig og velbygget træbygning, er 

Heeringhus næsten det modsatte. Den er bygget væsentlig afblød masonit dog 

med to køjer. Knebent med plads til to mand og kun en primus til opvarmning. 

Der lægger man sig mest ud i håb om at nedlægge en isbjørn. Det lykkedes dog 

ikke lige denne gang. 

30. april ”Prøvekørsel af Jeep på sneen mislykkedes.” 

Vi havde til vores rådighed to biler, en Jeep og en Dodgelastbil. Den sidste 

brugtes mest til hentning af drikkevand fra en nærliggende sø eller til kørsel med 

olie til elværket. Desværre var Jeepens motor-blok sprængt under nogle dages 

usædvanligh hård frost. Men Arne Jakobsen, vores særdeles dygtige 

maskinmester havde fået opsendt et svejsemateriale, som firmaet havde kaldt 

sensationelt, og med dette havde Arne svejset motoren sammen. Det viste sig 

desværre ikke at leve op til reklamen til Arnes store frustration. 

1. maj ”Larsen, Madsen og Danielsen afrejste med to slæder til Hvalrosodden.” 

2. maj ”Slædepatruljen Vagn og Bille ankom nordfra kl. 03.00.” 

3. maj ”Hermandsen gør bjørneskind istand.” 

6. maj ”Opspænding af patruljens bjørneskind.” 

7. maj ”Henckell og Rasmussen kører sydpå.” 

8. maj ”Arne Jakobsen og Bahnson kører til Weaselhytten.” 

Vi ankom til hytten i strålende solskin. Desværre viste det sig straks, at hytten 

havde haft bjørnebesøg. Døren var smadret, og en del af hyttens indbo var slæbt 

ud på isen. Vi måtte med det samme i gang med et reparationsarbejde. Vi sled så 

hårdt, at vi kom til at svede, så selv om det frøs 10 grader, smed vi overtøjet og 

arbejdede videre i skjorteærmer. 

13. maj ”Pelsning af fangede ræve.” 

16. maj ”Forårsoverhaling af stationen begyndte så småt.” 
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30. maj ”Hermansen 

nægter at deltage i 

forefaldende arbejde og 

afskediges den følgende 

dag.” 

Juni 1954. 

1. juni ”Maling af 

Senderstationen.” 

3. juni ”Brand på 

stationsbygningen” den startede ca. kl 10.00, og kl 12.30 var bygningen 

nedbrændt til grunden. Det lykkedes at redde alt inventar ud fra senderummet 

og radioværkstedet, men alt i maskinrummet gik tabt. 

Senderstationens brand, som jeg husker det. 

Den 1. juni var vi begyndt at 

friske bygningerne op med 

grøn maling. Den tredje var 

turen kommet til messehuset. 

Her stod vi en tre stykker og 

malede på livet løs, da vi 

pludselig hørte en råbe højt et 

stykke væk. 

Det var Knud Sørensen, der 

kom løbende ned fra 

stationen, hvor han havde 

sendt 9-obsen. Nu kunne vi høre, at han råbte: ”Stationen brænder!”.  

Det kan nok være, at der kom røre i andedammen. Alle løb op mod stationen, 

hvor en tynd røgstribe sås stå ud af taget over maskinrummet.  

 

Ekspeditionspladsen før branden 

 

De sørgelige rester af stationen 
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Det stod med det samme klart, at 

bygningen ikke var til at redde, da det 

allerede var umuligt at komme ind i 

maskinrummet på grund af røg og ild. 

Desuden manglede vi tilstrækkeligt 

med effektive sluknings- midler. 

Derfor koncentrerede vi os om at 

redde så meget som muligt af 

inventaret fra senderrummet og 

radioværkstedet.  

Vi fortsatte arbejdet med dette, lige indtil røgen drev os ud, men da var også alle 

senderne og de meteorologiske instrumenter reddet ud fra senderrummet og 

alle måleinstrumenter og størstedelen af komponentlageret reddet ud fra 

radioværkstedet. Ganske kort herefter blev begge disse rum overtændte og et 

ildhav.  

Det var nærmest et under, at ingen kom til skade. Da vi ikke kunne være sikre på 

vejret, fik vi herefter meget travlt med at bringe de reddede effekter ned til 

pakhuset og under tag. Senere fik vi i øvrigt en belønning for at have reddet 

inventaret ud af de to rum. 

Vi var nu helt uden forbindelse med omverdenen, og radioteknikeren Lorry fik til 

opgave at starte en nødsender. Den forhåndenværende nødsender var i øvrigt en 

SM19 med omformer og forlængerspole.Den kunne Lorry desværre ikke finde ud 

af. 

Jeg fortalte stationslederten Bille Fretz, at den kendte jeg som radioamatør 

særdeles godt. Men Lorry satte sig imod, at jeg fik opgaven og truede med at gå 

til sin fagforening.  

Vi lavede derfor det kompromis, at vi sendte vore vejrtelegrammer fra min 

amatør station under benyttelsen af en benzindrevet 24 volt nødgenerator og 

omformerne fra SM19. Dette fortsatte fra mit værelse indtil den 12. juni, hvor et 

 

Nødstrømsgeneratoren 
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nødsenderlokale var blevet oprettet i et tomt lokale nær indgangen i 

timandshuset. Den benyttede sender var den uombyggede Lo. 40. K. 39, som jeg 

havde købt af Arne Bergstrøm, OZ5AB i Prins Jørgens gade.  

I stationsjournalen står der for 4. juni blot følgende: 

”Daneborg overtager transit wx XPN. Angmagssalik, Kap Tobin og Radiotjenesten 

underrettet herom.” Det var Lorry åbenbart tilfreds med. Men for telegrafisten i 

Kap Tobin, Gudsø, og for folkene i Radiotjenesten må det have set mystisk ud. 

Hvad har man sendt med? Hvilken rolle Knud Sørensen spillede i dette husker jeg 

ikke. Han havde jo tidligere oprettet en amatørforbindelse til Esbjerg. Men jeg 

husker, at han havde et meget fint eksemplar af den berømte tyske Köln-

modtager. Nå, men det vigtigste var, at vi opretholdt vejrtjenesten næsten uden 

afbrydelse trods branden og manglen på 220 volt ac. Det samme var desværre 

ikke muligt for radio-sondetjenesten. Den kom først i gang i begyndelsen af 1955. 

Tilbage til stationsjournalen. 

7. juni ”Oprydningsarbejde af reddet grej i pakhuset.” 

8. juni ”Malerarbejde Sondebygningen.” 

11. juni ”Malerarbejde messehuset fortsat.” 

12. juni ”Oprigning af antenne (5274 kHz) fra timandshuset.” (til nødsenderen. 

Hvordan jeg egentlig afstemte min multidipol til denne frekvens husker jeg ikke, 

men det må jo have virket.) 

13. juni ”Oprydning i pakhus. Reparation af pilothytte. Elven ved at trænge 

igennem til havet.” 

14. juni ”Dodgen kan nu køre over broen over elven. Oprydning af affald udenfor 

kabyssen.” 

15. juni ”Elven løber nu ud i havet. Bortkørsel af affald fra kabys.” 
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16. juni ”Oprydning pladsen. Maling af vinduer i messehuset. Telegram fra 

departementet angående demontering og udbedring af stationsgrunden.” 

17. juni ”Fortsat oprydning. Indretning af apotek i timandshuset. Optælling af 

medicinalvarer.” 

19. juni ”Ruskvejr. Indendørsmaling af timandshuset. ”Moskusmanden” sættes i 

en fold ved elven.” 

21. juni ”Indretning af kamre i timandshuset for oprejsende håndværkerhold, der 

skal overvintre. Maling af disse kamre. Fernisering samt oprigning af køjer.” 

23. juni ”Reparation af døre i timandshuset. Optælling af sengetøj o. lign. 

Apoteket færdigindrettet. St. Hans aften.” 

Denne plejede man at fejre med et stort St. Hans bål, men det var stemningen 

ikke rigtig til. Vi havde set ild mere end nok. Så var en, der foreslog, at vi bandt et 

par dynamitpatroner under en vejrballon, tændte lunten og sende den op. Det 

gjorde vi, og der lød et dommedagsbrag. Som én sagde, det var, som om 

harefjeldet og termometerfjeldet sprang op og knaldede hovederne sammen. 

Det var en værdig St. Hans aften ovenpå, hvad der var sket. 

24. juni ”Demonteringen af senderstationen påbegyndt.” 

27. juni ”Maling af teodolithytten ”stormly”. Larsen skyder netside.” 

28. juni ”Malerarbejde garage, håndværkerhus, gl. sondebygning, vaskehus og 

pakhus, Fortsat demontering af senderstations ruin. Bahnson på sæljagt ved Lille 

Koldeway. Ib Madsen observerer hermelin på Harefjeldet.” 

30/6 ”Solformørkelse. Formørkelsen næsten total kl. 1215z. Iagttagelsen meget 

tydelig, da himlen skyfri.” 
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Juli 1954 

1. juli ”Malerarbejde. Ib Madsen og Larsen skyder remmesæl ved Bådskæret. Om 

aftenen henter Hans remmesælen med hundeslæde. Dens vægt anslås 

skønsmæssigt til ca. 250 kg.” 

4. juli ”Fortsat demontering og sprængning af fundamenter. Almtoft finder en 

død moskuskalv på Harefjeldet og en ved ringvejen samt en død moskustyr ved 

Gnipahulen. Hundene flyttes ned til elven.” 

6. juli ”Maling af tankene for tredje gang. Stålhud. Demontering samt 

sprængning af resterende beton-fundamenter. Bortfjernelse af resterne.” 

7. juli ”Snevejr. Reparation af 24 volt anlægget. Bortkørsel af affald.” 

10. juli ”En stor del af mandskabet besteg Termometerfjeldet for isobservation. 

Åbent vand observeredes ved Lille Koldeway.” 

12. juli ”Nedkørsel af 214 tomme brintflasker fra sondebygningen til stranden. 

Bahnson finder mindre forekomst af guld ved østre havnenæs.” 

13. juli ”Fortsat stationsarbejder. Elven nået sit højdepunkt.  Hidtil varmeste dag 

med max. + 14,5 grader.” 

14. juli ”Opkørsel af olie. Reparation af ladeapparat, dynamos kølevinge 

beskadiget. Reparation og opstramning af modvægtsnet. Ikke helt problemfrit 

idet enkelte modvægtstolper med deres betonfundament blev revet op. Lapning 

af reservedæk til Dodge.” 

Herfra har jeg desværre ingen datoer. 

Da skibet, MS ”Jopeter”, skulle ankomme, syntes vi, at det skulle hilses behørigt 

velkommen. Det skulle ske med en dynamitballon. Jeg fotograferede (i behørig 

afstand) forberedelserne. Ballonen steg ikke alt for hurtigt og passerede mig på 

vej til stranden.  
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Jeg håbede inderligt, at lunten var lang nok. Det 

var den heldigvis, men da ballonen passerede 

stranden, ændrede den retning til en kurs noget 

nærmere mod skibet end tilsigtet.  

Heldigvis var den nu kommet ret højt op. Der lød 

et dommedagsbrag, og jeg tror, at rorgængeren 

slog et slag med rattet.  

Sjovt nok var kaptajn Nakken temmelig bøs, da 

han kom i land, men efter en formidabel frokost 

med hvad dertil hører, var alt idyl. 

 

 

Lille moskusmand skulle med hjem til zoologisk have, men også det kunne nær 

været gået galt. 

Efter at han var kommet ombord, sejlede 

vi ud med noget af det sidste gods, da vi 

så, at der var gået ild i noget af det hø, den 

skulle fodres med på hjemturen. Vi råbte 

”Brand , BRAND! BRAND!” og slog ud med 

arme og ben. Men folkene ved rælingen 

rørte sig ikke. De råbte noget tilbage vi 

først ikke kunne høre, men så hørte vi, at 

de råbte: ”Hurra for den danske snaps”. Vi 

råbte brand! Igen, men nu uden at slå ud 

med arme og ben. Nu fattede de det 

endelig, og så kan det nok være at de fik travlt. 

Her slutter beretningen om mit første år i Danmarkshavn. Vy 73 fra 7NB, Niels 

 

 

Hilsen til "Jopeter" forberedes. 

Det gjorde vi aldrig igen! 

 

 

Lastning og losning foregik med 

motorbåd bundet til pram. 
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Niels Bahnson – M/S Jopeter hændelsen i NØ Grønland , 1955  

Redaktionen v/Bjarne Rasmussen 

I august 1953 medsejlede telegrafist Niels Bahnson sælfangerskuden ”Polarstar” på rejse 
til vejrstation Danmarkshavn for at virke der som telegrafist frem til august 1955. 

I august måned 1955 medsejlede han således sælfangerskuden MS ”Jopeter” på rejse fra 
Danmarkshavn til København. 

Skibet forliste imidlertid på rejsen, og her følger beretningen om den norske sælfanger- 
skude M/S Jopeters forlis og genopståen som den blev oplevet af Niels Bahnson. 

Del 1. 

Jeg vil denne og de følgende gange berette om de dramatiske hændelser 
omkring et skibsforlis, jeg selv deltog i som passager og delvis også som 
telegrafist; herunder de eneste gange i mit liv, jeg har udsendt "SOS". Alt med 
forbehold for mulige erindringsforskydninger og forglemmelser. Det er jo mange 
år siden.  

I begyndelsen af august måned 1955 var det meningen, at det gode skib Jopeter, 
en norsk hav fiskerbåd, ombygget til ishavsskude, skulle bringe forsyninger til 
den militære slædepatrulje Sirius' hovedkvarter og vejrstationen, begge i 
Daneborg, og derefter til den meget isoleret beliggende vejrstation 
Danmarkshavn i Nordøstgrønland på knap 77 graders nordlig bredde.  

Denne sidste position var dengang den nordligste på Grønlands østkyst, som 
kunne forsynes fra skib. Og så var det endda ikke alle år, det var muligt. Det 
afhang selvfølgelig af is situationen. Derfor var der også i Danmarkshavn 
reserveforsyninger af det nødvendigste til et ekstra år eller to. Det var før, der 
var landingsbane på stedet. For ikke at sende skibe ud i håbløst vanskelige is 
situationer skulle der udføres observationsflyvninger for at bedømme pakisens 
omfang. Dét år lå isen meget fast og uigennemtrængelig ind mod kysten ca. fra 
Shannon øen og nordover.  

Alligevel blev den nødvendige is rekognoscerings flyvning ikke gennemført. Det 
var nemlig sådan, at én af den danske regerings ministre gæstede Østgrønland, 
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og nu krævede han rekognoscerings flyet stillet til rådighed for sin hjemrejse. Et 
par uger før skibet skulle afsejle mod Danmarkshavn, havde jeg vagten på 
radiostationen, og jeg blev meget betænkelig, da jeg erfarede om den 
manglende is rekognoscering.  

I begyndelsen af min friuge sidst i juli havde jeg besteget Harefjeldet (ca. 5 km fra 
stationen) og var derefter vandret et stykke ind i Germanialand og havde 
besteget Firehundredemeterfjeldet (ca.10-15 km mod nord), og jeg havde set, at 
isen lå usædvanlig fast fra kysten og ud, så langt øjet rakte. På baggrund af den 
manglende is rekognoscering tog jeg mig nu også tid til at bestige det 
nærliggende ca. 150 meter høje Termometerfjeld, og jeg kunne konstatere, at 
situationen ikke havde ændret sig. Jeg sendte derfor en note herom til 
Scoresbysund. Jeg var jo selv én af den halvdel af personalet, der skulle rejse 
hjem. Hvis skibet så ikke kom, ville vi sandsynligvis blive bedt om at gå ind i Dove 
Bugt til Hvalrosodden (en spadseretur på 50 km), hvor Lakse elvens udløb havde 
skabt åbent vand.  

Der ville så i givet fald en Catalina kunne lande med de nye folk og tage os 
ombord til hjemrejsen. De af mine kammerater, der skulle blive et år længere, 
blev ikke særligt glade, da jeg fortalte dem om det. De mente, at jeg havde 
overreageret. De ville selvfølgelig gerne se de ting, de havde bestilt op 
hjemmefra, og da min vagtperiode var ovre, blev der sendt en mere optimistisk 
melding.  

Vi fik kort efter at vide, at skibet var på vej, og det dukkede da også op ud for 
nordspidsen af Koldeway øerne. Dér kom det til at sidde fast i isen, og efter at 
det mange gange forgæves havde forsøgt at nå ind, måtte vi se det returnere 
mod syd. Men det vendte tilbage, og vi kunne længe se det hugge sig frem 
gennem isen. Efter en noget hård medfart nåede det endelig ind i naturhavnen 
ved vejrstationen.  

Nu begyndte de hektiske dage, vi kaldte "skibstiden". Der var nye folk, der skulle 
bydes velkommen: Knud Ernø, den nye stationsleder, John Alfred Larsen, 
telegrafist, Mogens Bloch Poulsen, telegrafist, Leif Klintmann, radiotekniker, 
Anton Johan Thomsen, maskinmester, og Bertel Møhyl Hansen, 
radiosondemand. Desuden var der på hjemrejse fra Daneborg vejrstation: John 



 

141 
 

Ahlgren, maskinmester, og Frits Conradsen, kok. Fra Sirius var følgende med på 
hjemrejse: Svend Henckel, Steen Malmquist, Ivan Rasmussen og vist et par 
stykker mere.  

Så begyndte losningen af Jopeter. Da der ikke var nogen havnekaj, måtte skibet 
ligge til ankers et stykke ude i den lille bugt, vi kaldte havnen. Losningen måtte 
foregå med en stållossepram, på siden af hvilken motorbåden var bundet fast. 
Stykgodset var ikke noget stort problem. Det, der var virkelig hårdt, var losningen 
af de mange kul sække, der var fyldt op som til bomstærke havnearbejdere. 
Sådan en fysik var der ikke mange af os, der havde, men i land kom de da. Så var 
der alle stålflaskerne med brint til vejrballonerne. Brint er ganske vist det letteste 
af alle grundstoffer, men det er stål ikke. De var tunge at danse med, og vi var 
komplet mørbankede ved fyraftens tid. Til gengæld var alt det bedste sat på 
bordet ved aftensmaden, og der manglede heller ikke snapse! Kaptajn Nakken 
var bekymret for hjemrejsen, og han ønskede at forlade Danmarkshavn så 
hurtigt, det overhovedet kunne lade sig gøre, så losningen blev en hel del mere 
forceret end sædvanligt. En overvintring i Danmarkshavn var hverken hans eller 
resten af besætningens kop te!  

Del 2.  

Allerede den 26. august 1955 var losningen tilendebragt og alt, der skulle med 
hjem til København var bragt ombord, efter at Jopeter kun havde ligget i 
naturhavnen ved Danmarkshavns vejrstation i 3 dage. Klokken 21:30 sattes 
kursen ud mod storisen nord om Koldeway-øerne. Til at begynde med gik det 
med nogenlunde god fart, selv om vi hurtigt kom ind mellem nogle etårige 
fjordisflager af ca. 2 meters tykkelse.  

Men da vi nåede udsejlingen mellem Kap Bismarck og Lille Koldeway, mødte vi 
Storisen fra den Østgrønlandske Polarisstrøm. Det er is, som er dannet endnu 
længere mod nord, og som langsomt år efter år har vokset sig tykkere, mens den 
drev med strømmen ned langs Østkysten. Den var navnlig tidligere frygtet af alle 
skibsførere, hvis skibe enten slet ikke eller i bedste fald kun med nød og næppe 
slap igennem mellem de ofte mere end 10 meter tykke flager. Adskillige skibe er i 
tidens løb forlist under forsøget.  
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Nå, vi var da optimister (endnu), og vi vendte foreløbig om for at prøve at sejle 
syd på i Dove bugt inden for Store Koldeway. Den ligger dér og forhindrer 
Storisen i at trænge ind i bugten og spærre. Inde i bugten var der på et langt 
stykke fuldstændig åbent vand, og vi kunne uhindret sejle godt 100 kilometer, 
indtil vi nåede tætpakket is ved sydenden af Store Koldeway. Den strakte sig 
derfra tværs over bugten til fastlandet lidt nord for Bessel Fjord. Det var 
fjordisen, som var blæst sammen af en nordlig vind, og selv om den i tykkelse 
ikke kunne hamle op med Storisen, var den så pakket, at der ingen render var at 
sejle i. Vi sejlede derfor tilbage mod nord igen langs den maleriske Store 
Koldeway, der med sine trekantede, til dels gennemgående, kløfter kunne minde 
om en gigantisk trolds brune tandrække.  

Vi prøvede at sejle ind i strædet mellem Store Koldeway og Lille Koldeway, og vi 
nåede næsten så langt frem som ud for Røseløbet, som ved lavvande deler Lille 
Koldeway i en nordlig og en sydlig ø, men så var der også spærret den vej. Under 
krigen havde tyskerne et depot og en påbegyndt vejrstation dér. Stedet blev 
fundet af en amerikansk isbryder og ødelagt, inden vejrmeldingerne rigtigt kom i 
gang. Jeg havde tidligere på året besøgt stedet sammen med Erik Hjortenberg 
Knudsen og fandt ved den lejlighed tyskernes kodebog med det mærkelige navn 
"Wurmtafeln". Lystiden, hvor solen var på himlen døgnet rundt, var ved at være 
forbi. Vi var nu nået til den 28. august, og mens vi forsøgte os inde i strædet, 
kunne vi glæde os over en solnedgang med usædvanlige og smukke lysvirkninger. 
Ja, så var der jo ikke andet at gøre end at forsøge sig mod syd igen. 

 Og atter fik vi muligheden for at studere den bizarre vestside af Store Koldeway. 
Den var vi nu mange, der i forvejen var ret godt kendte med fra vore slædeture. 
Ikke så langt fra nord enden af øen ligger områdets højeste fjeld, Røde Fjeld. Det 
er 970 meter højt og har sit navn på grund af, at det er lysende rødt midt i et 
mørkt landskab, når solens stråler rammer det ved mørke tidens slutning sidst i 
februar. Ca. en fjerdedel af øens længde fra sydenden, går en af kløfterne helt 
igennem, således at man kan køre med hundeslæde tværs over øen. Stedet 
kaldes trækpasset.  

Flere steder ligger der gamle hytter, nogle bygget af Nanok fangstmænd og 
andre af amerikanerne under krigen. I de sidste var der stadig feltrationer i 1955! 
Vi lå et døgn ved den sydlige iskant i dårligt vejr og ventede på, om isen ville 
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slække lidt, så vi kunne komme videre. Da det endelig klarede lidt, både i isen og 
i vejret, gik kaptajn Nakken sammen med matrosen Johan ind til kysten over 
isflagerne.  

De ønskede at få et bedre billede af issituationen, end man kunne få fra tønden i 
skibets stormast. Derfor besteg de et ret højt fjeld. I mellemtiden slækkede isen 
noget mere, og styrmanden skyndte sig at forcere et stykke fremad. Jeg var 
faktisk lige på nippet til at tro, at han ville agterudsejle de to. Men det var 
heldigvis ikke meningen, selv om de måtte trave et langt stykke for at komme 
hen til skibet, der var sejlet uden om en større gruppe isflager. En Norseman 
vandflyver fra Lauge Kochs geologiske ekspedition kom forbi, og gennem radioen 
fortalte piloten, at der var åbent vand på den anden side af det trekantede 
forbjerg Kap Haystak. Det gik dog kun langsomt fremad, mens vi stangede til 
isflage efter isflage, og da vi kun var få kilometer nord for kappet, blæste det 
desværre op fra nord, og i løbet af kort tid ville de render, vi havde banet os 
igennem, lukke tæt til, så kaptajnen beordrede fuld kraft tilbage mod bugtens 
åbne vand for ikke at blive indespærret dér.  

Fra Danmarkshavn var der nu kommet melding om, at det var begyndt slække i 
storisen syd for Kap Bismarck. For fjerde gang kunne vi nu studere alle de ens 
høje fjelde op langs Store Koldeway. Denne gang lykkedes det faktisk med det 
samme at komme ud i selve Storisen, men det gik langsommere og 
langsommere, for isen begyndte atter at pakke. Vores stationsleder fra 
vejrstationen, Bille-Fretz, var ikke ret glad for situationen, og han spurgte flere 
gange skibets stewart, om han troede, at vi nogensinde ville slippe ud af isen 
igen. Jo, det gjorde han da: "Vi skal nok slippe yt av isen". Dagen efter var det slut 
med at komme fremad. Nu sad vi helt fast, og alle kneb blev taget i brug. 
Besætningen gik ud på isen og forsøgte at sprænge os vej ved hjælp af dynamit, 
og man satte wirer fast i isen, for at forsøge at trække flagerne fra hinanden ved 
hjælp af skibets spil. Bille-Fretz spurgte vist for femte gang stewarten, om han 
troede, at vi ville komme ud af isen.  

Da fór der en djævel i stewarden, han så víst på Bille-Fretz og sagde med dyster 
røst: "Joh, nok kommer vi yt av isen, men det bliver dén væj!" Og han viste nedad 
med tommelfingeren. Så han blev ikke spurgt igen! Om aftenen blæste det op, 
og isen pakkede endnu tættere og pressede hårdere og hårdere mod skibssiden. 
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Skibet begyndte at få slagside, og pludselig lyder der et drøn henne agter. Et 
spant knækkede og blev presset ind i proviantrummet. Vandet fossede ind, og 
man reddede i hast, hvad man kunne nå at få i sikkerhed af provianten, før man 
lukkede den vandtætte dør. Ydermere brød rormaskinen sammen.  

Vi lå nu temmelig hjælpeløse i mørkningen på østsiden ud for den nordlige del af 
Store Koldeway. 

Del 3. 

Da vi stod op (passagererne), var vi stadig fast i den samme is, men i nattens løb 
var isen med os drevet ca. 50 km mod syd. Det var nu den 1. september og vi lå 
ud for Trækpasset. I løbet af dagen lykkedes det nordmændene at få repareret 
rormaskinen, og den næste dag, da der var kommet bevægelse i isen, fik man 
"møvet" skibet ca. 100 meter længere frem i forhold til isen, og stemningen blev 
straks lidt mere optimistisk. Det holdt desværre ikke så længe, for isen begyndte 
igen at presse, og om aftenen fik skibet igen slagside. Denne øgedes, og vi fik 
adgang ned til lasten, så vi kunne hente noget af den nedpakkede 
polarudrustning. Derefter blev lugerne igen omhyggeligt skalket.  

Et par dage før var der sket det, at kokken fra Daneborg, Frits Conradsen, fik 
stærke smerter i maven og feber. Da han især var meget øm i højre side, kunne 
vi fastslå, at han havde blindtarmsbetændelse. Jeg tror nok, at vi over radioen 
rådførte os med lægen i Mestersvig, jeg husker det ikke så nøje, men jeg husker, 
at vi gennemsøgte skibets medicinskab for at finde penicillin. Det var der ikke, 
men vi fandt et andet antibiotikum, aureomycin eller aeromycin, hed det vist, og 
det skulle ligesom penicillin gives intramuskulært.  

Der var bare det ved det, at der kun var morfinsprøjter, og de var alt for spinkle. 
Jeg gav ham alligevel alt det, jeg turde, intramuskulært, og det var ikke særlig 
sjovt, især ikke for ham. Han blev pålagt at blive i sengen med varmt omslag og 
at sulte og kun drikke vand. Det kneb ham hårdt at overholde dette. Men det var 
den eneste chance, vi kunne give ham. Senere på aftenen tiltog skibets 
krængning yderligere, og man havde svinget en redningsbåd ud på isen, for det 
tilfælde at Frits Conradsen ikke selv kunne gå, hvis vi skulle forlade skibet. Ved 
mørkets indtræden nærmede skibets hældning sig 45 grader, og man begyndte 
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at bære udrustning ud på isen, ud over nogle moskusokseskind fra lasten også 
skibets nødsejl. 

Kaptajnen havde kaldt alle mand på dæk og Danmarkshavn var blevet informeret 
over radioen.  

Pludselig gav det et ryk i skibet, de 45 
grader blev overskredet, og kaptajnen 
gav ordre til, at vi skulle springe ud på 
isen. Alle havde taget deres 
polarudrustning på, undtagen én mand. 
Det var Bille-Fretz. Vi så til vores undren 
og forskrækkelse, at han mødte op i 
jakkesæt, med almindelige sko og en 
blød hat på hovedet. Desuden havde 
han et vækkeur i den ene hånd. Han tog 
nogle Charleston-trin, og fjernede sig ud over isen. Jeg og flere andre stod 
nærmest forstenede og så efter ham.  

Heldigvis reagerede en Sirius mand, Ivan Rasmussen, kaldet "Ras", i rette øjeblik. 
Hurtigt sprang han efter Bille-Fretz og nåede ham, lige før han forsvandt i mørke 
og gus. Kort efter kom de to tilbage til os andre syngende: "Se det summer af sol 
over engen". Det virkede lidt bizart, men jeg tror, at "Ras" dermed prøvede at 
lyse lidt op i den noget dystre stemning. Vi havde også fået en 
redningsbådsender med håndgenerator med ud på isen, men da vi ville prøve at 
kalde Danmarkshavn med den, opdagede vi, at dens modtager ikke virkede 
(måske havde den slet ingen?).  

Bille- Fretz, der nu var kommet til fornuft, sagde så, at han havde en 
batterimodtager, der virkede, oppe i sin kahyt "Den henter jeg", kom jeg til at 
sige, uden at tænke over, hvad det indebar. Jeg fortrød det med det samme, men 
der var ingen vej tilbage. Jeg måtte op på skibet igen. Der var et stykke vej at gå, 
for vi havde placeret os noget væk fra skibet for ikke at blive ramt af masten, hvis 
det kæntrede. Jeg kom med besvær op i kahytten og fandt modtageren.  

 

Jopeter med stor slagside 
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Jeg var faktisk skrækslagen og blev chokeret gang på gang, når skibet rykkede sig, 
og det drønede, når spanter sprang. På vejen ned så jeg, at der var ild i komfuret 
i kabyssen. Jeg tror nok, at jeg fik det slukket. Dækket var begyndt at bule op, og 
jeg var lettet, da jeg igen stod på isen. Vi nåede nu ikke at få kaldt 
Danmarkshavn, for næsten lige, da jeg var kommet tilbage til de andre, kom der 
bevægelse i isen. Flagerne malede rundt mellem hinanden, nogle knækkede 
over, og der kom en dønning, da skibet pludselig rettede sig op.  

Nu fik vi for alvor travlt. Vi fik reddet alt godset og os selv hen til skibet ved at 
springe fra flage til flage, men vi kom til at stå over for en lodret skibsside, som vi 
ikke kunne komme op ad. Heldigvis vidste de norske matroser råd, og to eller tre 
kravlede op på ryggen af hinanden, og den øverste svang sig op på dækket og 
smed en rebstige ned. Mærkeligt nok kan jeg overhovedet ikke huske noget om, 
hvordan Frits Conradsen klarede sig under alt dette. Jeg tror dog ikke, at man 
ligefrem havde glemt ham!  

Del 4.  

Morgenen efter den skrækkelige nat mellem den 2. og 3. september var vi 
alligevel tidligt oppe. Det var heldigt nok, 
for pludselig hørte vi motorlarm, og ud 
af intetheden kom tre amerikanske 
flyvemaskiner at typen Lockhed P2W 
Neptune. Det var ubåds eftersøgnings 
fly, som bag ved haleroret var udstyret 
med en ret lang "brod". Nogle år senere 
viste jeg et foto af dem til min fætter 
Kenneth fra Californien. Han havde bl. a. 
en elektronikfabrik i Silicon Valley, og 
han kunne fortælle mig, at i denne "brod" sad der et fintmærkende 
magnetometer. Brodden var der for at magnetometret kunne sidde så langt væk 
som muligt fra motorerne og andre ståldele. Når så flyveren fløj lavt hen over 
vandet over en neddykket eller forlist ubåd, gav magnetometret udslag, Det 
skulle også være nyttigt ved dårligt sigt, og hvis våd sne svækkede 
radarekkoerne. Trods meget dårligt sigt fandt disse avancerede flyvemaskiner os 

 

Neptune fly nedkaster redningsudstyr 
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uden hjælp af pejlesignaler og kastede forskelligt overlevelsesudstyr ned med 
faldskærm. 

Mine forældre fortalte mig ved hjemkomsten, at Danmarks Radio havde bragt 
følgende melding: "Det norske skib Jopeter er forsvundet ud for Grønlands kyst, 
og der hersker i øjeblikket snestorm i området".  

Den 4. september kom der slæk i isen, og kaptajn Nakken satte kurs udefter mod 
is randen. Herunder blev vi overfløjet af både en dansk Catalina og et stort 
amerikansk fly. Humøret blev højt, jeg stod længe oppe på broen og nød 
sammen med rorgængeren noget harmonikamusik fra en eller anden norsk 
radiostation. I lang tid gik det fint fremad næsten uden hindring fra den nu noget 
spredte is. Da vi gik til køjs, regnede vi med, at nu havde vi set det sidste af 
storisen, og at vi i morgen ville sejle for fuld fart i åbent vand på vej mod Norge. 
Men sådan skulle det desværre ikke gå. Klokken 4 om morgenen vågnede vi ved 
et ordentligt drøn og en rystelse, der gik igennem skibet. Vi fór forskrækkede op 
og erfarede snart, at vi var kommet til at bakke ind i et isfjeld, hvorved 
skrueakslen var brækket, så skruen nu lå på havets bund. Det var en grim 
skuffelse for os alle, nok allermest for kaptajn Nakken og hans folk, der havde 
været så nær ved at redde deres skib.  

Men kaptajn Nakken var en fighter, og han beordrede skibets nødsejl sat op. Hvis 
isen slækkede endnu mere, og vinden blæste fra det rigtige hjørne, kunne han 
måske manøvrere det ud til is randen, der kun var 7 sømil borte. Derfra ville det, 
hvis vejret stadig var os nådigt, kunne hentes og blive bugseret til Norge. Men 
vejret var os langtfra nådigt. Det blæste op, desværre ikke fra den rigtige retning, 
og snart var en hård snestorm over os. Det kneb med den radiotelefoniske 
kontakt, og styrmanden var ikke særlig ferm til morse, så kaptajn Nakken sagde, 
at det måtte de mange gode telegrafister fra vejrstationerne da kunne klare.  

Så vi lavede en vagtplan, og vi startede hver udsendelse med SOS. Jeg husker 
ikke, hvor mange, vi var om det. Jeg kan huske, at ud over mig selv var der Ib 
Palle Madsen, også fra Danmarkshavn. Dette "SOS de LCOE" brændte sig sådan 
ind i min hukommelse, at jeg lige siden har kunnet huske skibets kaldesignal. 
Ganske vist ikke sådan uden videre, jeg må stadig først lige sige eller memorere: 
"didadidit dadidadit dadada dit"  
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Det kan jeg så nemt oversætte til LCOE. Vi erfarede via radioen, at amerikanerne 
havde iværksat en større 
redningsoperation. Et stort 
Douglas C-124 Globemaster II 
transportfly med to helikoptere 
ombord var landet på den 
primitive landingsbane i 
Mestersvig, uden at tage hensyn 
til, om de overhovedet ville kunne 
starte derfra igen. Ombord var der 
to Sikorsky helikoptere, som skulle 
undsætte os, efter at have tanket 
fra nedkastede depoter 5 gange på 
vejen. Dette skulle meget snart 
blive en trøst for os at tænke på, for ud på natten begyndte isen at pakke og 
presse mod skibet, så vi igen fik farlig slagside. Stemningen blev hurtigt igen 
dyster, og vi fik atter travlt med at iføre os polarudstyr. Isen så ikke så sikker ud 
som tidligere. Flagerne var så små, at vi ville blive skilt fra hinanden, hvis isen 
slækkede, mens vi var ude på den. Desuden luskede en stor isbjørn rundt og 
betragtede os med et sultent blik. Vi nåede heldigvis ikke at gå ud på isen, før 
skibet rettede sig op.  

Men alt redningsudstyret fra flyverdroppet var blevet fordelt langs rælingen i 
begge sider. Kortvarigt fik vi der på slagside til den anden side, men mindre end 
før. Den 8. september var vi drevet noget længere mod syd, og vi lå nu 20 sømil 
ud for Kap Sussi på Shannon øen. Det var 
den første dag med god sigt, og længe 
varede det da heller ikke, før den ene 
helikopter landede på isen ved siden af 
skibet. Første hold blev fløjet ud. Frits 
Conradsen var nu heldigvis blevet så frisk, at 
han selv kunne gå ombord i helikopteren. 
Jeg var enten på andet eller tredje hold, og 
vi blev alle fløjet ud til et norsk skib 
"Tottan", der lå ved isranden.  

 

DC-6 og C-124 på den våde og bløde grønsvær 

ved Mestersvig. De kom heldigvis derfra! 

 

 

Sidste hold forlader helikopteren. 

Set fra „Tottan“. 
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Her lå isflagerne ikke stille, men duvede op og ned i dønningerne. Vi havde hver 
og især kun måttet medbringe 3 kg bagage under flyvningen. Jeg medbragte 
kikkert, fotografiapparat og albummet med negativer, al anden bagage inklusive 
et isbjørneskind måtte jeg efterlade. Larmen i helikopteren var grufuld, men vi 
var lettede og taknemlige over at blive reddede. Ved indgangen på helikopteren 
vekslede jeg nogle ord med en ung amerikansk soldat. Han sagde: "Vi vil altid 
gøre det yderste for at redde folk, men især folk, der har hjulpet os." Det måtte 
man jo sige, at vi havde. "Tottan" sejlede os til "Nyhavn" i Mestersvig, og ad 
Grønlands dengang længste landevej (14 km) blev vi kørt til bly mine byen, hvor 
vi blev indkvarteret i et ufærdigt hospital. Næste dag traf jeg tilfældigt en 
barndomskammerat, Niels Harald, fra Jyllandsgade i Esbjerg, og han viste mig 
blyminen. Ja, verden er lille! ” 

 

Niels Bahson forlader MS Jopeter 

 

Redaktionens efterskrift v/Bjarne Rasmussen 

I e-bogen ”Dansk polarfart 1915 – 2015” kan man læse om hvorledes MS ”Kista Dan” 

forsøgte at bjærge MS Jopeter i august 1955. 
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Mogens Boman – To store mandfolk & M/S Jopeter, 1956 

Mogens Boman begyndte i sine unge dage som telegrafist i rederiet J.Lauritzen. Senere 
læste han til ingeniør, og som færdiguddannet kastede han sig over EDB hvor han hurtigt 
blev toneangivende påområdet. I sin pensionsalder har han bl.a. foretaget rejser til 
Arktis, og skrev for et par år siden en glimrende bog “Amundsen kom først”. 
 

Uddrag af Danmarks Søfartsradio, lørdag den 11. august 1956: 
„Det norske skib JOPETER, der af polarforsker Lauge Kock fandtes flydende i 
Mount Norris Fjorden på Traills Ø nord for Mestervig, er bordet af mandskab fra 
det danske marinefartøj TEISTEN.  Senere ankom det norske ishavsskib 
POLARBJØRN, men Teistens mandskab afviste nordmændene. Jopeter blev 
forladt af kaptajn og mandskab i fjor, og man troede det for længst var skruet 
ned af isen. Teisten undersøger muligheden for bjergning. Fra norsk side 
erklæres det, at Polarbjørn efter anmodning fra Jopeter’s ejere, skulle undersøge 
bjergningsmulighederne, men på Teisten erklærede man, at der var ordre til at 
skyde på enhver, som forsøgte at borde skibet!“ 
 
Telegrafist Mogens Boman var om bord i TEISTEN, og oplevede det hele på 
nærmeste hold. Mange år senere berettede han om hændelsen i MEDLEMSBLAD 
FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917, NR. 3 2016, og her i 2019 har han 
givet tilladelse til, at hans beretning og fotos også bringes her. 
 
Mogens Boman fortæller: 
Bahnsons artikler om sine minder fra „Jopeter“ her i OZ blev læst ekstra grundigt 
af undertegnede, eftersom jeg selv var i hans kongelige majestæts højsøflåde 
som radiotelegrafist om bord på marinekutteren „Teisten“, da Jopeter blev 
fundet af polarforskeren Lauge Kock. Under en af sine ekspeditioner, havde han 
set skibet drivende og givet besked til Søværnskommandoen i København. 
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Nogle dage senere - fredag den 10. 
august - havde jeg, formedelst nogle 
øller til flyvedrengene på 
Catalina’en, der stod i Mestersvig, 
fået lov til sammen med to andre 
værnepligtige at komme med på 
isrekognoscering, og da piloten 
havde hørt om Jopeter, skulle vi 
naturligvis også se det forladte skib. 
Gentagne gange fløj han over 
fartøjet, og ligesom jeg, tog han fotografier som han senere solgte til aviserne, da 
han fik dem sendt af sted fra Island! 
 
Samme dag sejlede Teisten til Mount 
Norris Fjorden, hvor skipperen, 
orlogs- kaptajn Herluf Haar, gik om 
bord på Jopeter sammen med 
styrmand Jensen og et par af 
gasterne. De undersøgte skibet og 
fandt lidt vand i bunden af lasten. 
Det blev senere til rygtet om, at den 
tidligere besætning ikke havde fået 
skruet bundproppen ordentligt op!  
 
Næste dag - lørdag den 11. august 1956 - så vi pludseligt et skib dukke op i 
kimingen, og Haar beordrede øjeblikkeligt styrmanden og gasterne - nu 
bevæbnet med et maskingevær garandgeværer og revolvere – til at gå om bord 
på Jopeter. 
 
Skipper Haar have en sjette sans for, hvad der kunne ske, så samtidigt blev 
presenningen taget af vor 20 mm kanon på fordækket. Det skal her siges, at 
skipperen havde fået besked fra Søværnskommandoen i København om, at 
Jopeter nu var dansk ejendom, hvorfor splitflaget var hejst over skibet. 
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Ganske rigtigt. Ind i fjorden sejler norske „Polarbjørn“, og om bord var fartøjets 
fører, kaptajn Marø samt kaptajn Jon Gjæver, der af Jopeters ejere var bemyn- 
diget til at hente skibet. 
 
Fra Polarbjørn blev en båd sat i vandet, og de to skippere samt 5 mand af 
besætningen roede over til Teisten, hvor Marø og Gjever gik om bord klokken 
1915. Haar spurgte, hvad de var kommet efter og fik at vide, at de skulle under- 
søge muligheden for at slæbe Jopeter af grunden. Til det svarede Haar, at de ikke 
måtte gå om bord, men forlade området, da Jopeter nu var under dansk flag.  
 
Gjever brød meget aggressivt ind og erklærede 
ophidset, at han havde lov til at være i området. 
Haar forklarede ham stille og roligt, at indtil 
ejerforholdene var afklaret, var skibet under 
dansk splitflag med bevæbnede vagter, der var 
beordret til at skyde ved forsøg på entring. 
 
Det fik Gjæver helt op på dupperne, hvor han 
hagede sig fast i ordet skyde. Haar gentog, at 
man beklagede bortvisningen, og at ordet kun 
var brugt for at få Gjæver til at forstå, at han og andre fra Polarbjørn ikke måtte 
gå om bord i Jopeter.  
 
Gjæver truede Haar og sagde, at nu ville han fortælle det hjemme, så skulle 
orlogskaptajnen nok få sin sag for!  
 
Haar mente, at det var sprogforbistring, der havde medvirket til misforståelser- 
ne, men min opfattelse er, at Gjæver var blevet temmelig forbandet over, at der 
var en dansk orlogskutter i området. Polarbjørn forlod fjorden, og på Teisten 
ventede vi til ejerforholdet var blevet afklaret i København nogle dage senere, 
hvorefter vi fortsatte opmålingerne. 
 
Resten af historien kan læses som udklip i aviserne. 
 

 

Bevæbnede vagter på Jopeter 
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Lasten om bord på Jopeter havde en værdi af 100 000 kr., og Den grønlandske 
Handel sendte m/s „Sælbarden“ op for at bringe lasten til København. 
 
Samtidig havde man med Jopeters tidligere rederi, Ishavet, forhandlet sig frem 
til, at et andet af deres skibe, m/s „Melshorn“ skulle slæbe Jopeter til Norge. Til 
søs plejer mandskabet om bord på skibe, der finder et andet fartøj drivende 
rundt forladt, at få andel i skibets værdi af rederiet.  
 
For en ordens skyld skal siges, at vi på Teisten fik ikke en rød øre! 
 
Uddrag af Danmarks Søfartsradio søndag den 12. august 1956: 
 
„Søværnskommandoen har udsendt en erklæring, hvori der meddeles om det 
dramatiske møde mellem vagt på Jopeter det norske skib Polarbjørn og den 
danske marinekutter Teisten. Den bekræfter, at episoden havde været meget 
temperamentsfuld, men at den ikke skal tages så alvorligt, som den i første 
omgang så ud til…. I norske bladkommentarer hævdes, at Norge ser på episoden 
fra humoristisk side: En af overskrifterne lød: To store, trodsige mandfolk har 
mødt hinanden i grønlandsk fjord!“ 
 
PS: 
Det var for øvrigt ikke første gang, John Gjæver har været indblandet i dansk-
norsk strid. Han var nemlig med på den norske fangstekspedition, der i 1931 
annekterede Erik den Rødes Land. Det førte til den dansk-norske strid om 
Grønland, som Danmark vandt ved forbundsdomstolen i Haag. Det forklarer 
måske Gjævers had til Danmark! 
 
Telegrafist Mogens Boman 
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Bruno Jessen – Erindringer fra Grønland, 1960/70 
 
Bruno Jessen: Gnisten der forsvandt 

 
I 1998 bliver radiotelegrafien som kommunikationsmiddel mellem skibe og land 100 år, 
og den bliver ikke mere. Museumsassistent Bruno Jessen, der er tidligere radiotelegrafist, 
markerer »jubilæet« ved gennem erindringsbilleder fra nogle af sine arbejdspladser at 
skildre den udvikling af faget, der skete i perioden fra 1967 til 1993. 
 
I afsnittet om Grønland anvendes de dengang brugte danske navne på byer og 
radiostationer. 

 
 

September 1967, en dagvagt på Flåderadio Grønnedal (OVC) 
 
”Grønnedal blev min første arbejdsplads som telegrafist. Jeg tiltrådte i februar 
1967 efter godt to års uddannelse på Holmen. Dengang havde Søværnet en 
forholdsvis ny ordning, hvor man ved tegning af en 5-års kontrakt blev uddannet, 
fik tre års tjeneste og derefter eksamen og certifikat. Flåderadio Grønnedal var 
en militær radiostation, men havde også omfattende civil trafik, hvilket gjorde 
den til en god uddannelsesplads for telegrafister. Mange telegrafister, ikke 
mindst i Grønland, trådte deres barnesko her på OVC2. På flåderadioen var der 
døgnvagt, inddelt i dag-, aften- og nattevagt. 
 
Dagvagten begyndte kl. 0800 og varede til 1730 og var døgnets absolut travleste 
periode. På denne dagvagt havde j eg vagt i »store rum« hvorfra al den civile 
telegram trafik afvikledes. Arbejdet herinde stillede store krav til ens 
færdigheder. Det niveau jeg mødte med, frisk fra uddannelsen på Holmen, var 
helt utilstrækkeligt. Så forud var gået måneders træning på andre pladser, hvor 
pauser i arbejdet havde været brugt til høretræning. Fra skolen kunne j eg klare 
at modtage ca. 100 tegn i minuttet, som var kravet til et telegrafistcertifikat af 2. 
klasse. 
 
For at arbejde på forbindelserne til det øvrige Grønland, burde jeg som minimum 
beherske hastigheden 125 tegn/min. Og man blev ikke betragtet som »god«, før 
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man kunne modtage 150 fejlfrit. Mængden af telegrammer, der skulle modtages 
og sendes, var så stor, at man kom håbløst bagud, hvis man skulle have noget 
gentaget eller rette for meget i det allerede modtagne. Vi modtog på 
skrivemaskine direkte på telegramblanket, og der var ikke tid til renskrivning. Det 
var nødvendigt at være rutineret i maskinskrivning og blindskrift. 
 
Vi var to mand på vagt i »store rum«. Den ene passede frekvensen 5010 Khz, 
hvorpå der udveksledes trafik med militære enheder i Grønland, dvs. 
inspektionsskibe, kuttere og C-54 fly3 og catalinaer4 , når de var i luften. På 
flyvebasen i Søndre Strømfjord var der en dansk militær radiostation (OVM). Den 
var åben i dagtimerne og udgjorde kontakten til forbindelsesofficererne på de 
amerikanske baser. 
 
På »5010« afvikledes endvidere den administrative trafik til de fire Loran 5-
stationer i Grønland, to på sydvestkysten og to på østkysten. Deres trafik 
udveksledes mellem Fyrvæsenet og Grønnedal ad de militære forbindelser, og 
her fra »store rum« telegraferedes de videre ud til de enkelte stationer. Loran-
stationernes private telegramtrafik gik dog over det civile net. På denne plads 
gav det en sjov vekslen mellem militær og civil procedure. Alle meddelelserne 
var affattet efter det militære system. Korresponderede vi med f.eks. et af 
inspektionsskibene, skulle vi følge den strenge, militære procedure. Snakkede vi 
så bagefter med en af Loran-stationerne, f.eks. Frederiksdal, så kunne vi øve os i 
den civile måde at »snakke« på, hvor vi sagde pænt tak og farvel, og måske lidt 
ekstra prikker. 
 
Den anden plads i »store rum« var den, hvorfra vi udvekslede civil telegramtrafik 
med det øvrige Grønland. Til faste tider og på forskellige frekvenser kontaktedes 
en række af de nærmeste byer og andre stationer i Sydgrønland. Efter tur 
ekspederedes Godthåb, Frederikshåb, Julianehåb, Narssaq, Narssarssuaq og Prins 
Christianssund Vejrstation. Al denne trafik afvikledes pr. morsetelegrafi. 
 
Hver tredje time mødtes desuden alle grønlandske radiostationer på samme 
frekvens (5274 kHz) for at aflevere Synop (vejrrapport i talkode). Indsamlingen 
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foretoges af Angmagssalik Radio, og startede 20 minutter i hver tredje time (f.eks 
1140 GMT). 
 
Mange stationer var allerede på frekvensen ca. 10 minutter før, og der blev 
sladret, især når radioforholdene var gode, så hele kysten rundt var med. 
 
Selve arbejdspladsen bestod af en mellem- og kortbølgemodtager med højttaler 
og hovedtelefoner. Under den var anbragt en fjernbetjeningsboks til 
radiosenderen, som befandt sig i en anden bygning omkring en kilometer fra 
hvor vi arbejdede. Fra denne boks kunne vi tænde og slukke senderen, og der var 
tilslutningsstik til morsenøgle og mikrofon. Til pladsen hørte også en 
strimmelsender: en mekanisk morsenøgle, der omsatte papirstrimlens 
hulkoder til morsetegn. Ved dennes hjælp kunne vi afsende morsetegnene med 
de høje hastigheder, der brugtes her. Papirstrimlen blev skrevet på »puncheren«, 
en særlig skrivemaskine, der under skrækkelig larm klippede hullerne i strimlen. 
Til pladsen hørte en skrivemaskine (mekanisk) hvorpå vi skrev enten på en 
papirrulle eller på telegramblanketter. 
 
Arbejdet med udveksling af telegrammer med f.eks. Godthåb (OXI) startede med, 
at jeg gik ud i vagtlederrummet, hvor jeg koblede den sender, jeg skulle bruge, 
ind til min box ved pladsen. Herude omstillede jeg også senderen til den 
frekvens, der skulle i luften (5731 kHz). Jeg fik stakken af telegrammer til 
Godthåb med tilbage fra vagtlederen og satte mig til puncheren for at lave 
strimlen. Den blev rullet op på en spole og sat i strimmelsenderen, klar til 
transmission. Jeg indstillede radiomodtageren til Godthåb som sendte på 4521 
kHz, og satte min egen sender på »ON« og »Al« (telegrafi). En telegramblanket 
var klar i skrivemaskinen og ekstra lå klar på bordet.  
 
Så kom opkaldet fra Godthåb: OVC DE OXI GD ERE 8 MSG - OPSPLAN - SP30 HW?  
K. Oversat: Grønnedal her er Godthåb, goddag, jeg har 8 telegrammer til dig plus 
operationsplanen for Grønlandsfly. Jeg vil have sendehastighed 30 (=150 tegn/ 
min.), hvad har du til mig?  
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Jeg besvarede opkaldet: OXI DE OVC GD ERE 7 MSG SP30 QRV K = Godthåb fra 
Grønnedal, goddag, jeg har 7 telegrammer, vil også have hastighed 30 og er klar 
til at begynde. 
 
Vi startede nu vore strimmelsendere på den bestilte hastighed. Vi var jo på hver 
sin frekvens og sendte samtidigt. Mistede vi noget, eller skulle rette en fejl, 
trykkede vi på morsenøglen oveni i strimmeltransmissionen. Så trak vi vore 
strimler lidt tilbage og fortsatte. Når et telegram var modtaget, rev jeg 
blanketten ud af maskinen og lagde den på bordet. Imens der blev »kollationeret 
« - hvilket ville sige, at alle tal og særlige tegn, der forekom i telegrammet blev 
gentaget - satte jeg ny blanket i maskinen, samtidig med, at jeg kontrollerede det 
modtagne, at tallene stemte og jeg havde modtaget det rigtige ordantal. Efter 
modtagelsen af det sidste telegram fra Godthåb, afbrød jeg ham og fik ham til at 
vente et øjeblik, mens jeg skiftede til papirrullen.  
 
Der skulle også lige laves nogle indstillinger med tabulatoren til modtagelse af 
operationsplanen. Den fortalte om, hvilke flyvninger Grønlandsfly ville søge at 
gennem- føre næste dag. Det var jo spændende, om Grønnedal var med på 
planen, for så fik vi måske post!  
 
Til slut udvekslede vi kvitteringfor den modtagne trafik, og sagde farvel: 
OXI DE OVC QSL 8/OPS TU SU = Godthåb fra Grønnedal, 8 telegrammer + opsplan 
modtaget, »thankyou«, »see you«. 
 
Jeg afleverede det modtagne ude hos vagtlederen, omstillede sender, fik en ny 
stak telegrammer til næste by, og så kørte møllen igen. 
 
Ovenstående var en eksemplarisk nem trafikafvikling. Vi kunne begge høre 
hinanden udmærket, uden støj, og vi var begge tilstrækkeligt rutinerede. Der 
kunne også forekomme sure vagter, hvor radioforholdene var dårlige, så vi kun 
svagt eller slet ikke kunne høre hinanden. Så kunne trafikken godt hobe sig op, så 
det var svært at nå det hele, når det »åbnede« igen. Enkelte gange oplevede vi 
også total »black out«. På grund af særlige forhold i ionosfæren kunne 
kortbølgeforbindelser slet ikke fungere. 
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I op til en uge kunne vi være uden forbindelse til omverdenen, bortset fra 
mellembølgetelegrafi, der måske lige rakte til nærmeste kyststation. 
 
En tredje vagtform var flyvagt. Det var et særligt netværk, der var i luften 
samtidig med flyvninger, når Grønlandsflys helikoptere kom forbi, og når 
Catalinaen skulle lande på fjorden fra enten Søndre Strømfjord eller 
Narssarssuaq. Denne tjeneste var eftertragtet. Der var lidt prestige i at være så 
rutineret, at man kunne bestride flyvagten - og så var den spændende. I 
forlængelse af uddannelsen fra Holmen, gennemgik alle telegrafister, der skulle 
til Grønnedal et særlig kursus kursus i Kastrup Lufthavn. Vi skulle lære de 
særlige procedurer, der brugtes på det internationale netværk i forbindelse med 
lufttrafik. 
 
Kurset hed »ICAO6 Network« og medførte bl.a. at der skulle læres en utrolig 
masse forkortelser udenad: Forkortelser for alle flyselskaber og for fraser og 
enkeltord, der benyttedes i kommunikationen mellem fly og jord, og mellem 
jordstationerne indbyrdes. Radiotelegrafi var stadig i brug, selvom telefoni og 
fjernskriverforbindelser overtog stadig større dele af arbejdet. 
 
I Grønland fandtes der intet fjernskrivernet. Hele kommunikationen afvikledes på 
telegrafi mellem lufthavnene og kystbyerne, og på telefoni mellem flyet og jord. 
På flyvagt nedskrev man alle meldinger direkte på skrivemaskine på en papirrulle 
med gennemslag. Originalen kunne afrives og gives videre, gennemslagskopien 
fungerede som logbog/journal. På bordet ved siden af var to modtagere, til 
telegrafifrekvensen 4774 kHz. og 4745,5 kHz. Telefoni til flyet. Proceduren - 
sproget - var på telegrafien forkortet ned til det minimale, og morsehastigheden 
var aldrig under 125 tegn/min.  
 
Et opkald kunne lyde: XI XP VC ZA DE PM. Dette betød, at Godthåb 
(OXI), Julianehåb (OXP), Grønnedal (OVC) og Frederikshåb (OZA) blev kaldt 
af Narssarssuaq (XPM).  
 
Man svarede »klar« i den kaldte rækkefølge ved blot at sende to prikker. Når 
meldingen derefter var sendt, svarede stationerne i samme rækkefølge med sine 
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to bogstaver og R for kvittering. Trafikken bestod af afgangs- og ankomst 
meldinger med oplysning om passagerer og gods, og vejrrapporter, der skulle 
videre til flyet. 
 
En meget lang aftenvagt 
 
Jeg nævnte ovenfor, at der hver tredje time var indsamling af vejrmeldinger, 
hvor alle de grønlandske radiostationer mødtes på samme frekvens. Minutterne 
inden Angmagssalik radio startede indsamlingen, brugtes til sladder, vitser, skak 
og meget andet. Bl.a. kunne man her få aftaler om kontakt med stationer, man 
ikke havde faste forbindelser til.  
 
Sidst på en aftenvagt i januar 1968, hvor det skulle være mit sidste job inden 
midnat at aflevere »synoppen«, blev jeg kaldt af Dundas radio oooe ved Thule, 
der havde et »urgent« telegram. Vi aftalte hvilke frekvenser vi skulle mødes på 
efter synop-indsamlingen.  
 
Inden min afløser var kommet, var jeg igang med denne kontakt med Dundas, så 
der var ikke andet at gøre end at fortsætte.  
 
Telegrammet bestod udelukkende af kodegrupper - og de væltede bare ind. Da 
jeg havde modtaget de første hundrede, blev de taget af vagtlederen, der bragte 
dem til dekodning. Mens jeg modtog, og der hele tiden blev afhentet for hver 
100 grupper, kunne j eg se, at flere og flere officerer var dukket op på 
radiostationen. 
 
En meget unormal aktivitet på denne tid af døgnet. Jeg sad jo bare og modtog 
kodegrupper, uden at kunne forstå indholdet, men kunne mærke en ophidselse 
brede sig. Ved halvtretiden om natten var telegrammet endelig færdigt, min 
kammerat kunne overtage, og jeg komme til køjs. Først flere dage senere fik vi 
gennem pressen at vide, at der den nat var styrtet et bombefly ned ved 
Thulebasen. 
 
Den danske forbindelsesofficer havde, for at få sin rapport hurtigst muligt til 
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Grønlands Kommando, indleveret den på Dundas radio i stedet for at forsøge at 
komme igennem via de militære - og amerikanske - kanaler. 
 
Til sidst lidt om Søfartspressen - på telegrafi forkortet PX. Den udsendtes af 
Lyngby Radio to gange i døgnet på kortbølgetelegrafi. 
 
I Grønnedal var det dengang vores adgang til friske nyheder fra Danmark. 
Aviser kom jo kun med mellemrum, når der var postgang. Søfartspressen 
udsendtes første gang kl. 0120 GMT, og var normalt afsluttet 0145 GMT. Med tre 
timers forskel i Grønland til GMT, betød dette, at modtagelsen var afsluttet ca. 
2245 lokaltid. Vores lille (illegale) FM-lokalradio i Grønnedal sluttede aftenens 
udsendelse med oplæsning af denne søfartspresse. Vi nedskrev den under 
modtagelsen direkte på stencil til spritduplikator. Når den var modtaget, stod en 
mand fra »meldecentralen « klar, og rullede straks et eksemplar. 
 
Det blev rakt ud ad vinduet til en studiemand, der ventede udenfor. Han løb - j a, 
løb! - over i studiet, hvor den blev læst op som sidste indslag inden 
nationalsangen (den grønlandske!). Det er klart, at der ikke var tid til renskrivning 
eller til at rette fejl i modtagelsen - den skulle være fejlfrit modtaget første gang! 
 
I min senere karriere har jeg altid forsøgt at modtage Søfartspressen hver dag. I 
de senere år blev det desuden den eneste træning i morsemodtagelse. Den blev 
også udsendt pr. radiotelex, men jeg foretrak at tage den på morse, såvidt der 
var tid. J eg har endda præsteret at stå op midt om natten, fordi andre 
udsendelser på mere bekvemme tidspunkter ikke havde kunnet høres. 
 
 

1972-78, Grønnedal igen - fra telegrafi til UHF-kæde 
 
Efter nogle års tjeneste i Danmark og en sergentskole bag mig, vendte j eg i 1972 
tilbage til Grønnedal og tjenesten på Flåderadioen, nu som vagtleder. Det var 
min mening blot at tage et halvt års tjeneste for at gense stedet, og derefter 
forlade Søværnet for at begynde i handelsflåden. I stedet blev det til knapt syv 
års tjeneste - hvad det skyldtes, er en anden historie. 
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Ved ankomsten i marts 1972 var stationen stort set som j eg huskede den fra 
1968.  
 
Der var dog kommet en radiotelexforbindelse til Godthåb i stedet for den 
tidligere telegrafi. Det var som før en kortbølgeforbindelse, der via ny teknologi 
og ved brug af flere frekvenser samtidig kunne holdes igang det meste af tiden. 
Den lukkede, når der var dårlige radioforhold. Over denne telex blev det meste af 
teletrafikken nu afviklet, men der var stadig daglige telegrafiforbindelser til 
Julianehåb, Narssarssuaq og Prins Christianssund Radio.  
 
Langs sydvestkysten var Grønlands Teletjeneste i fuld gang med at opbygge en 
UHF-kæde. Der var sidst i 60-erne blevet lavet en VHF— kæde14 langs kysten, 
der kunne fungere ligesom kabelforbindelser og fremføre nogle få telex og 
telefonlinjer. Men med den nyere UHF-teknik kunne kvaliteten forbedres og 
mængden af linjer øges. I midten af 70-erne var denne kæde etableret fra 
Diskobugten i nord til Julianehåbsdistriktet i syd. 
 
I takt med, at nye linjer åbnedes, lukkedes de tidligere telegrafiforbindelser 
mellem byerne, og snart var der kun de egentlige kystradiostationer tilbage med 
telegrafi mellem skibe og land.  
 
Loran-stationerne på østkysten blev lukket, og de to på sydvestkysten blev koblet 
på kystkæden.  
 
I oktober 1975 blev også Grønnedal tilsluttet kystkæden og fik stabile telex og 
telefonforbindelser - så stabile som nu vejret tillod. Storme og overisning af 
antenner kunne til tider afbryde kæden. Det skete bl.a. kort efter at 
Narssarssuaq (flyvepladsen) var blevet koblet på kæden. En såkaldt repeater i 
fjorden syd for pladsen, som ledte kæden videre ud mod Narssaq, væltede i en 
storm.  
 
I Narssarssuaq var radiostationen nedlagt kort efter tilkoblingen, og der var ingen 
rygdækning radiomæssigt. Så stedet var afskåret fra omverdenen i over en uge - 
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bortset fra radioforbindelsen fra flyvevåbnets C-54 transportmaskine, fra hvilken 
det mest nødvendige blev telegraferet via Grønnedal.  
 
Et andet problem, som kæden var udsat for, var hærværk.  
 
De små røde skure og masterne med parabolantenner blev et yndet mål for 
jægere og andre med lyst til at skyde, ligesom vi af og til ser herhjemme, at et 
vejskilt har fået et skud hagl. 
 
SOS - fra en kyststation  
 
På flåderadioen holdtes konstant lyttevagt på nødfrekvensen for telegrafi, 500 
Khz. En nat i januar 1973 blev j eg opmærksom på, at der blev udsendt 
alarmsignal – det særlige signal af 12 streger, der forud for selve nødkaldet kan 
starte automatiske alarmmodtagere i skibene. Sammen med de vagthavende 
telegrafister var jeg klar ved modtageren, da nødkaldet kom: SOS DE TFV - 
derefter fulgte den korte pause inden selve nødmeldingen kom. Vi undrede os 
lidt - nødkald fra en kyststation? Så kom nødmeldingen: SOS DE TFV - VULCANIC 
ERUPTION ON THE ISLAND. ALL SHIPS PLEASE STEAM FOR HELP. 
 
TFV er Vestmanna-øernes radio… 
 

Redaktionens efterskrift: 
Brunos Jessens skrift Gnisten er forsvandt blev første gang bragt i MS Museet for 
Søfart’s årbog – og artiklen kan læses i sin helhed via dette link 
https://drive.reindex.org/MFS/101/1998GnistenderforsvandtogFaktaomradioen
7-36.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.reindex.org/MFS/101/1998GnistenderforsvandtogFaktaomradioen7-36.pdf
https://drive.reindex.org/MFS/101/1998GnistenderforsvandtogFaktaomradioen7-36.pdf
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Tilbageblik over en epoke (1950 til 1984) 
Telechef emeritus Børge Wulffsbergfortæller: 
  
TELE har været mit arbejdsliv fra 1950 til 1984. Før da læste jeg under 2. 
verdenskrig til svagstrømsingeniør på Polyteknisk Læreanstalt og arbejdede 
samtidig for DKP og modstandsbevægelsen. Så fulgte fem år som ingeniør ved 
Teknologisk Institut og så Kungliga Tekniska Højskolen i Stockholm. Jeg faldt ikke 
til ro nogen af disse steder, men så opdagede jeg, at Lars Søndergaard, som jeg 
kendte fra Teknologisk Institut, var ansat i Grønlands Radio- og Vejrtjeneste. Det 
lød spændende. 
 
Jeg arbejdede først fire år i marken med at forny kortbølgestationerne i Godthåb, 
Prins Christians Sund, Julianehåb og Narsaq. Derunder fik jeg et livligt indtryk af 
den udvikling, der var sat i gang i Grønland, og af forholdene i den hjemlige 
Teleafdeling. I 1954 forestod jeg anlægget af loranstationen i Nipisat og i 1955 
foretog jeg en tjenesterejse på Østkysten med Mr. Chiang fra ICAO og traf 
herefter beslutning om at ophøre med at arbejde direkte med teknik og i stedet 
gå over til at arbejde med de administrative opgaver som frembød sig i 
Teleafdlingen. 
 
De mange tjenesterejser i denne 50'er periode gav mig et fornøjeligt indblik i den 
gamle kolonitids kultur, som endnu overlevede iblandt en del af vores personale. 
Det var sundt at gør sig klart, at de store geografiske afstande betød stor 
selvstændighedsfølelse i de enkelte byer med ønske om så stor uafhængighed 
som muligt. 
 
 Vores chef, den legendariske Holten Møller, døde i 1955 og Lars Søndergaard 
overtog hans stilling. Vi havde meget gode personlige relationer, og det stod mig 
klart, at som souschef under Lars ville jeg få meget frie hænder til at udvikle 
TELE. 
 
I 1950 var GTO blevet dannet og TELE var blevet en del deraf. Vi følte os jo fra 
gammel tid som noget for os selv, så det var en opgave at prøve at bevare denne 
firmafølelse og samtidig være et rimelig loyalt medlem af GTO-familien. 
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I disse vigtige år sidst i 50'erne var jeg bl.a. medlem af Forbundsbestyrelsen i 
Dansk Ingeniør Forening, og jeg etablerede herved gode personlige relationer til 
Gunnar Rosendahl. Selv om vi nok så ret forskelligt på en hel del ting ved den nye 
udvikling i Grønland, så havde vi fælles syn på ønsket om, at en statsvirksomhed 
kunne bringes til at arbejde lige så effektivt som et privat firma. 
  
1960'erne 
I begyndelsen af 60'erne etablerede Finansministeriet en afdeling, som skulle 
sørge for organisationsudvikling og rationalisering i Statens institutioner. GTO var 
en af de første organisationer, der kom under behandling, og TELE blev udpeget 
som den første, der skulle holde for. 
 
Det gik ret højtideligt for sig i et udvalg med Rosendahl som formand og blandt 
deltagerne afdelingschef Bredahl fra Finansministeriet og overkontrollør C.B. 
Nielsen fra P&T. Jeg var udnævnt som udvalgets sekretær og dikterede omkring 
2.000 sider redegørelser og referater under den ét år lange gennemhegling efter 
alle den nyopdukkede managementbølges principper. Selv om vi måtte 
underkaste os en række påfund, så kom der det fornuftige ud af det, at vi blev 
betragtet som noget særskilt, der måtte eksistere for os selv og følge de særlige 
love, som eksisterede i telekom-verdenen. Telechefen kunne ikke dækkes fagligt 
af GTO’s direktion, så han måtte have større selvstændighed end GTO’s øvrige 
afdelingschefer. - Jeg betragter dette års produkt som mit personlige 
svendestykke i administrationsfaget, idet vi derefter på lovens grund kunne 
dyrke den selvstændighed og frihed, som var en væsentlig forudsætning for den 
kommende tids udvikling. 
  
Ideologiske uoverensstemmelser 
Hos nogen af os begyndte den filosofi at tage form, at det grønlandske samfund 
var ved at være modent til at få de samme teletjenester som den øvrige verden. 
Der havde allerede vist sig behov for en egentlig telefontjeneste i mange byer, og 
selv om det den gang syntes utopi, så viste telegramtjenestens omfang og 
karakter, at der også var behov for mellembystelefoni. 
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Det skal ikke skjules, at der herskede ideologiske uoverensstemmelser indenfor 
Teleafdelingen: Der kunne jo ikke øjnes umiddelbare tekniske muligheder for at 
etablere mellembystelefoni, og vi gjorde meget for at udvikle telegramtjenesten i 
form af fejlovervåget fjernskrivning, automatisk sending og modtagning osv. Så 
det var selvfølgelig ikke uforståeligt, hvis nogle medarbejdere var imod, ja fandt 
det forargeligt, at der blev planlagt for en udvikling om telefonforbindelser 
mellem byerne, som selv den mest avancerede industri ikke havde frembragt 
apparatur for, og at vi selv brugte store beløb på at udvikle et brugbart system. 
  
Den første radiokæde 
Løsningen på mellembystelefoni i den teknisk udviklede del af verden var 
pupinkabler og radiokæder. Kabler mellem byerne i Grønland var selvfølgelig 
udelukket. Over 1.000 km radiokæde langs sydvestkysten med ubemandede 
stationer for hver 30 til 50 km. med tilhørende strømforsyning, brændstoftanke 
og havneanlæg var selvfølgelig også økonomisk umuligt. Vi gjorde os derfor 
tanker om at finde løsninger med muligheder for længere hop og dermed færre 
stationer, så derfor startede vi arbejdet med en eksperimental radiokæde, som 
efterhånden kom til at strække sig fra Jakobshavn/Egedesminde til 
Frederiksdal/Julianehåb, hvor den fik forbindelse med ICECAN-kablet og dermed 
videre til Danmark. 
 
Denne VHF-kæde arbejdede i 450 MHz området, hvor vi kunne klare os med 
færre repeaterstationer ved at anvende diffraktionsmetoden, og tillige kunne der 
på nogle fjeldtoppe anbringes passive repeaterstationer, der ikke var 
strømforbrugende. Ved diffraktionsmetoden sendes radiostrålen over en skarp 
fjeldryg, den såkaldte "knife-edge-diffraktionssystem", således at radiostrålen 
afbøjes og rammer den næste repeaterstation. En passiv repeaterstation består 
af to parabolantenner, der er anbragt således, at den ene antenne modtager 
radiostrålen, og den anden antenne sender strålen videre i den rigtige retning. 
Det var den mulige teknik, da bygningen af kæden startede. 
 
Ud over radiokædestationerne i byerne, blev der kun bygget tre 
repeaterstationer på hele strækningen, nemlig Kauk (S2) og Siggit (S4) på 
sydstrækningen og Ungu (N 2) på nordstrækningen. 
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På Simiutaq blev der anlagt en stor radiofonistation med 10 Kw sendere til 
forsyning af Sydgrønland med radiofoni, og forbindelsen fra KNR blev etableret 
via dette første kædeanlæg. 
 
Det var den teknik, der var mulig, da bygningen af kæden startede, og vi fik lært 
en masse om radiobølgernes udbredelsesforhold, men vi fik også konstateret, at 
det ikke var muligt at opnå det antal telefonkanaler, som vi håbede at få brug for 
og indtægter fra, på denne måde. 
  
Miraklet indtraf 
Der kom derfor en del år i slutningen af 60'erne, hvor vi spejdede efter, om dog 
ikke elektonikindustrien snart kunne tilbyde radiokædeudstyr med så lille 
strømforbrug, at strømforsyningen kunne klares med at akkumulatorbatteri, som 
kunne oplades på en billig måde i stedet for regulære elværker. Det var en hård 
tid for Teleafdelingens ledende teknikere, og det var forståeligt, at flere af dem 
anså mig for en irriterende stædig fusentast. 
 
Imidlertid indtraf miraklet jo. Foranlediget af en voldsom international udvikling 
indenfor UHF- teknikken fremkom der nye typer radioudstyr, som gav 
muligheder for en udbygning af en effektiv radiokæde, der opfylder 
betingelserne for et anlæg af kædestationer i Grønland. Flere fabrikker kunne nu 
producere radioudstyr, egnet for et spredt befolket land. 
  
UHF kæden 
Energiforbruget ved repeaterstationerne var lavt, og vedligeholdelsen enkel. 
Ganske vist skulle stationernes anlæg og drift baseres på helikopterbetjening, 
men anskaffelse og etableringsudgifterne var så lave, at det var økonomisk 
forsvarligt. 
 
Transmissionskvaliteten var internationalt acceptabel. Det lave strømforbrug 
medførte, at forsyningen kunne tages fra propangasdrevne, termoelektriske 
generatorer og egnede primære batterier, som man allerede havde gode 
driftserfaringer med. Udskiftningen af gasforsyningerne var kun nødvendige ved 
årligt tilbagevendende helikopterbesøg. 
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Det blev undersøgt hvilke af de foreliggende udstyrsfabrikanter, der havde det 
bedst egnede tilbud, og resultatet blev, at Nipon Electric Company (NEC) var den 
mest interessante. Der blev derfor sendt teknikere til Japan for at undersøge, om 
apparaturet var velegnet, og i april 1972 blev kontrakten med NEC underskrevet. 
 
Kontrakten omfattede første fase for anlæg af en 2 GHz UHF radiokæde mellem 
Godthåb og Sukkertoppen og mellem Godthåb og Frederikshåb. Næste fase 
skulle så være kæden fra Sukkertoppen via Holsteinsborg til Søndre Strømfjord. 
Følgende faser skulle gå videre til Diskobugten og sydkæden skulle føres fra 
Frederikshåb via Julianehåb til Frederiksdal. 
 
TELE udviklede infrastukturen til radiokædestationerne som strømforsyning, 
termohytter osv. Ved de ubemandede repeaterstationer blev der etableret 
helistop og opstillet campingvogne for nødtørftigt opholds- og sovemulighed for 
driftsmandskabet. En chartret Sikorsky S-58 helikopter var en uundværlig 
forudsætning for anlægs- og idriftsættelsesarbejdets planmæssige udførelse, og 
forventningen blev fuldt ud indfriet. 
 
Det blev et 10-år med anlægsarbejde, som nok var fyldt med vanskeligheder og 
strengt arbejde, men som først og fremmest var lykkeligt, fordi vi nu kunne give 
Grønland de telekommunikationer, der var brug for og som kunne gøre TELE til 
en økonomisk sund forretning. 
  
TELE og elektronikindustrien 
Vi har altid tilstræbt at købe dansk, lige siden M.P. Pedersen og Elektromekano 
leverede alle vore kortbølgesendere og -modtagere. Vi har f.eks. foretrukket 
NKT, selv om vi kunne få udenlandske kabler billigere. Men så kom de år, hvor vi 
ledte elle vegne efter egnet radiokædeudstyr. Trods opfordring kunne vi ikke 
lokke danske firmaer ind på det spor, og det endte som bekendt med, at vi fandt 
frem til japanske NEC. Situationen var altså den, at vore behov lå langt foran 
industriens muligheder for at tilfredsstille disse behov. 
 
Det samme gjorde sig gældende, da vi først i 70'erne begyndte at se os om efter 
muligheder for moderne telekommunikation til de fjernere grønlandske byer. 
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Det var indlysende, at satellitkommunikation kunne være vejen, men der 
eksisterede kun systemer med 30 meter parabolantenner, og noget sådant var 
selvfølgelig økonomisk umuligt. Så kom der i midten af 70'erne anlæg med 10 
meter paraboler, og vi slog straks til og etablerede med succes 
satellitjordstationen i Godthåb. Vi bestilte den simpelthen hos NEC, da vi i 
forbindelse med vort øvrige samarbejde med dem opdagede, at de kunne levere 
en sådan station. 
  
Tæt på fyring 
Først året efter, da vi skulle købe flere stationer, blev vi opmærksomme på, at 5 - 
6 verdensfirmaer nu kunne levere den samme type anlæg, og at vi var tvunget til 
at afholde en international licitation. Her viste det sig, at det danske firma 
Rovsing var gået sammen med et italiensk firma, og der blev lagt pres på os om 
at favorisere deres tilbud. Men italienerne havde leveret 30-meter stationen i 
Island og også den fællesskandinaviske station ved Gøteborg, og ingen af disse 
var ubetingede succeser, og vore teknikere, der nu var blandt de første i verden, 
som havde anlægs- og driftserfaringer med 10-meter stationer, var ikke i tvivl 
om, at NEC var den absolut mest pålidelige leverandør, så jeg underskrev 
kontrakten med NEC, og det er vel nok det nærmeste, jeg har været på fyring. 
Men trods ballade i Den europæiske Investeringsbank, som vi skulle låne hos, og 
med Udenrigsministeriet - begge steder foranlediget af rasende italienere, så 
holdt Grønlandsministeriet skansen. 
  
Selvstændige skibe 
Samtidig med at den ovenfor skildrede udvikling fandt sted, var det en vigtig 
ledelsesopgave at udvikle TELE organisatorisk, så vi kom til at fungere som et tæt 
samarbejdende firma. Den gamle "kortbølge- organisation" med telestation og 
telegrafbestyrer i hver byerne fungerede i princippet som en række mere eller 
mindre selvstændige "skibe", som efter almene og aftalte regler kunne søge 
forbindelse med hinanden. Det vi skulle over til var et helt anderledes tæt 
forbundet televæsen, hvor hver eneste enhed døgnet rundt skulle fungere på 
den rigtige måde på sin plads i helheden. Dette krævede en lang række 
standardiserede aftaler og procedurer og dermed mindre uafhængighed for hver 
enkelt geografisk enhed. På den anden side var det ønskeligt at bevare noget af 
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de gamle dages lokalpatriotisme. Dels for at det lokale personale kunne føle 
arbejdsglæde og dels fordi vore lokale kunder skulle plejes godt af lokalt 
personale. 
 
Teleafdelingens styrende og koordinerende opgave kunne give anledning til 
spændinger mellem København og "driften" i Grønland. For telechefen og hans 
nærmeste stab var det derfor nødvendigt at prøve at holde sig neutrale og 
ovenover lokalpatriotismen. 
  
På egen hånd 
Lige fra begyndelsen var det mit princip at uddelegere så megen myndighed og 
beslutningsret som muligt til lederne i Grønland og i Teleafdelingen, mens jeg 
forbeholdt mig selv den overordnede planlægning, økonomi og personalepolitik. 
Denne opdeling overholdt jeg ret grundigt, og det betød så, at TELE’s ledere 
måtte løse en lang række problemer på egen hånd, og det har man sikkert ofte 
set som værende en slags ledelsesmæssig svigt eller mangel på interesse. Det har 
da nok også af og til betydet forkerte afgørelser, men det vigtige var, at en 
konsekvent uddelegering betyder, at lederne skal udvikle og uddanne sig selv 
hen ad vejen ved at disponere selvstændigt, og at der ovenfra kun skal gribes ind 
i sjældne og alvorlige tilfælde. Personligt syntes jeg, at disse principper har 
fungeret tilfredsstillende i 60'erne og 70'erne, og at vore ledere både i Grønland 
og i Teleafdelingen voksede og trivedes med opgaverne. 
  
Usædvanlige personlighedstyper 
Grønlandsarbejdet og det specielle liv i Grønland tiltrak og udviklede 
usædvanlige personlighedstyper, og dette har da også været tilfældet indenfor 
TELE. Der er næppe tvivl om, at vi her har udvist større tolerance end normale 
firmaer ville have gjort. Det er imidlertid som om arbejdets art har bevirket, at 
folk har slebet hinanden af, så stort set syntes jeg ikke, at dette fænomen har 
nedsat TELE’s samlede effektivitetsniveau. 
  
Da jeg i 1950 lod mig friste til at blive ansat i TELE, lå det spændende dels på det 
tekniske og dels på det kulturelle område. Det hele var kun anelser, men de kom 
jo til at slå ret godt til. BW 8. oktober 1996 
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Mogens Lehd Pedersen - Gensyn med Danmarkshavn, 2007 

- en sondemand krydser sit spor 

 

1966 

Sommer var det! Året var 1966, og jeg stod ved rælingen på det gode skib THALA 
DAN bound for Danmarkshavn. Jeg og en håndfuld ligesindede vinkede farvel til 
familie, venner og veninder. Der var grædende piger på kajen ved 
MARGRETHEHOLM, men andre hænder end vores tørrede pigernes tårer væk, 
for vi kom først tilbage næsten 3 år senere.  
 
Danmarkshavn gik i blodet på os. Den storslåede natur, slædeturene med 
hundene, jagten og det gode kammeratskab gjorde årene på Danmarkshavn til 
nogle af de bedste i mit liv. Senere kom der andre oplevelser og udfordringer, 
men mindet om Danmarkshavn gik aldrig i glemmebogen. 
 
Da tilbuddet om ca. halvanden måneds afløsning som sondemand blev fremsat, 

var der da heller ingen tøven. Jeg slog omgående til! Godt nok er jeg blevet 67 år 

gammel og kampvægten er øget betragteligt, men at gense sin ungdoms 

jagtmarker, før man går til de evige ditto, er et tilbud, som jeg i hvert fald ikke 

kunne sige nej til. 

Rejsen til Danmarkshavn. 

Tirsdag den 6. februar troppede jeg op i Kastrup Lufthavn og traf straks Palle 

Hansen, der havde fået en afløsertjans som stationsleder på Danmarkshavn. Det 

var en gammel kending fra Egedesminde, som jeg nu tilbragte eftermiddagen 

sammen med, for flyet til Reykjavik var meget forsinket. Først ud på aftenen kom 

vi afsted og fandt de sidste 2 rejsende til Danmarkshavn på flyet. Vel fremme på 

Island måtte vi på hotel, for da vi nåede frem, var sidste fly til Akureyri forlængst 

fløjet. Næste dag kom vi tværs over Island i en Fokker Friendship, men da vi 

ankom til Akureyri, var vejret blevet dårligt i Danmarkshavn, så vi måtte have 

endnu en overnatning. Men til sidst kom vi da af sted med Twin-otteren. Twin-
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otteren er et mindre tomotorers fly, der udmærker sig ved at kunne starte og 

lande på en meget kort strækning. Det er et uhyre robust fly, der anvendes 

meget i Nordøst Grønland, bl.a. til depotflyvninger for Sirius-patruljen. Flyet var 

fyldt med forsyninger til Danmarkshavn; kasser med proviant, grønt og frugt og 

postsække var stablet næsten fra loft til gulv og bagest i flyet var der lige plads til 

os 5 passagerer, fire til Danmarkshavn og en tandlæge til Sirius i Daneborg. 

Vi fløj nu over Danmarksstrædet og ramte den grønlandske kyst ved 

Scoresbysund, hvor mobiltelefonen virkede for en kort bemærkning. Kort tid 

efter landede vi i Constable Point, der er officiel indgangsport til nationalparken. 

Her fik vi lidt at spise hos Marie, men vi nåede dårligt at tygge af munden, før vi 

skulle af sted igen. Lyset svandt hastigt, medens vi fløj nordover, men trods det 

tiltagende tusmørke var det dog muligt at få landkending, da Dove Bugt og Store 

Koldewey dukkede op under os. Vi krydsede Kap Bismarck, svingede rundt og 

landede på selve stationsområdet tæt op under termometerfjældet, hvor der i 

dag er lavet en ca. 300 meter lang landingsbane. I gamle dage skulle man 12 

kilometer op i Germanialand for at finde en landingsbane, og transporten derfra 

til Danmarkshavn gennem et vejløst terræn var et forfærdeligt slid, der gik hårdt 

ud over biler, slæder, hunde og mænd. 

2007 

Danmarkshavn i dag. 

Få minutters gang fra landingsbanen ligger den gamle stationsbygning, der er 

moderniseret en del. For enden af bygningen er der tilføjet en ny med 8 store 

værelser, medens de gamle værelser er omdannet til kontorer, sondestation, 

seis, tv-stue, samt ikke mindst toiletter og baderum. 

I fyrrummet er den gamle tank til smeltning af sne og is væk, og i stedet er der 

udenfor opsat 2 store vandtanke, der klarer 3 måneders vandforbrug! Toiletterne 

er med træk og slip(!) og man kan få et brusebad hver dag. 
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I gamle dage skulle man nemlig fylde smeltevandstanken med sneblokke, hvis 

man ville have et bad, og det gjorde man ikke hver dag! 

Alt dette var for 40 år siden en utænkelig luksus. 

Messen ligner sig selv, men billardet er flyttet herover fra den nedlagte duplex-

bygning, der er helt væk. Den gamle sondebygning er også fjernet, og et nyt 

elværk er flyttet over på den anden side af elven, hvor det ligger side om side 

med en ny lagerbygning, der også  rummer garage og værksted til 

snerydningsmateriellet. 

Af de gamle bygninger er kun nødsonden og den gamle lagerbygning med 

Danmarkshavn i store bogstaver på taget tilbage, selv om det sidste n i 

Danmarkshavn er gået tabt, så der nu står DANMARKSHAV på taget af 

bygningen. Friluftstoilettet over elven eksisterer endnu, men er i kraftigt forfald 

og næppe anvendeligt. 

Arbejdet. 

I gamle dage var bemandingen af Danmarkshavn på 12 mand. I dag er der kun 8 

mand tilbage, idet telegrafisterne er overflødiggjort af satellitforbindelserne. 

Sondearbejdet, der for 40 år siden var et manuelt pillearbejde, er i dag 

fuldstændig computeriseret. Så sondearbejdet i dag består mest af overvågning, 

og så længe computeren er helt i orden, er arbejdet noget nemmere end i de 

gode gamle dage. Men, desværre er computeren ikke altid helt i orden! 

Til gengæld har sondefolket overtaget det seismiske arbejde fra Station Nord. 

Hver dag skal der skiftes papir på seismometertromlerne, jordskælv skal udmåles 

og relevante data hjemsendes pr e-mail. Og endelig skal sondefolkene også tage 

deres del af overfladeobservationerne ("obserne"). En automatisk vejrstation 

giver dog de fleste oplysninger, man skal ikke længere ud og aflæse termometre i 

den engelske hytte, og trykket skal heller ikke aflæses, det klarer automatikken. 

Men nedbørsmåleren skal stadig tømmes ved håndkraft, og det er også 

nødvendigt at gå ud og kigge på vejret, skyerne og sigtbarheden, for det kan 

automatikken ikke klare! 
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Stationslederen tager sig af det administrative arbejde, og sammen med tekniker 

og maskinmand deler han ballonfyldningerne og de obser, der ikke ligger 

indenfor sondens arbejdstid. Teknikeren tager sig selvfølgelig af det tekniske, og 

sammen med maskinmanden passer han også elværket. Handymanden sørger 

for vandhentning og han afløser kokken, når denne skal have en fridag eller to. 

Kokken har det noget nemmere end i gamle dage. Køkkenet er helt moderniseret 

og mangler ikke noget, hvad udstyr angår. I dag er forsyningerne rigelige, og der 

er næsten altid nok af alting. Jeg tog på under mit ophold, men det var kokkens 

skyld, tror jeg nok! 

Maskinmand og handymand tager sig også af snerydningen både på vejene i 

almindelighed og på landingsbanen i særdeleshed, når det er fornødent. 

Fritiden. 

Under mit første ophold på Danmarkshavn var det hundene, der dominerede 

fritiden. Vi havde dengang 3 spand med ca. 30 hunde. Slædeturene startede 5. 

februar, hvor 3 tomands hold drog af sted i 14 dage, medens resten passede 

stationen og arbejdet, indtil det blev deres tur. Dove Bugt og omegn blev 

gennemkørt godt og grundigt, og jagt på bjørn, moskusokse, sæl og småvildt gav 

oplevelser og senere samtaleemner i mørketiden, hvor vi for det meste blev 

hjemme, og for øvrigt spillede en del bridge, som vi også gik rigtig meget op i. 

Hundene, som vi lærte at kende ud og ind, gav også stof til utallige diskussioner, 

hvor hver enkelt hunds fortrin og mangler blev særdeles grundigt behandlet. 

Ugens højdepunkt var lørdagsfrokosten, hvor kokken gjorde sig megen umage og 

stablede et stort koldt bord på benene. Hertil serveredes 2 øl og 2 snapse pr. 

mand, og frokosten trak gerne ud, medens alt mellem himmel og jord blev 

diskuteret til hudløshed. Til fødselsdage, jul, nytår og andre fester serveredes der 

vin og spiritus fra vore begrænsede og strengt rationerede beholdninger. Jeg 

forsøgte at genoplive lørdagsfrokosterne, der var gået helt i glemmebogen. Men 

jeg havde desværre ikke rigtig held med det. 
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I dag køres der ikke længere med hunde på Danmarkshavn. Ganske vist var der 5 

hunde tilbage på stationen, men de havde ikke kørt længe og var også blevet 

godt brede over ryggen. Besætningen på Danmarkshavn er kommet godt op i 

årene, så skal man rundt i omegnen i dag, så bruger man stationens 2 

snescootere. Jeg var så heldig, at maskinmanden tog mig med ud på nogle dejlige 

ture, efter først at have lært mig scooterkørslens ædle kunst. Jeg væltede da 

også kun en gang, for stationens snescootere er forbandet tunge og svære at 

rejse op igen efter en væltetur! Jeg nåede at komme en tur ind til Hvalrosodden; 

jeg var på 17 Kilometernæsset og derfra hjem over den gamle landingsbane med 

terminalen "Syltekrukken", der nu er i kraftigt forfald. Vi nåede også ned til 

"Weaseløen" og overnattede i den nyopførte hytte der. Denne hytte er 

umådeligt solidt bygget og bærer derfor det stolte navn "Fort Knox". Hytten er 

udstyret med en olieovn, der drev temperaturen op i tropiske højder, så vi måtte 

åbne vinduerne trods en udendørstemperatur på 30 graders frost. De nye hytter, 

som danmarkshavnerne har bygget, er luksuriøst udstyret. Springmadrasser, 

rigtigt sengetøj(!), olieovne og gaskomfurer er normen i dag. Størst indtryk på 

mig gjorde dog besøget på Hvalrosodden. Her havde tiden stået stille. Alt var 

som jeg huskede det, og om det så var min gamle kridtpibe, så lå den på hylden, 

hvor jeg havde lagt den for 40 år siden. 

I dag er der både satellit-tv og satellittelefoni på Danmarkshavn. En guds 

velsignelse af tv-kanaler er til rådighed, og man ser tv-avis hver dag. Jeg husker, 

at den lårkorte mode var indført, da vi kom hjem i 1969. Vi vidste det godt, men 

synet var alligevel noget af et chok for os. Da vi tog afsted nåede kjolerne jo et 

godt stykke ned over knæene! I dag er danmarkshavnerne ikke isolerede og det 

er nemt at tage telefonen og ringe hjem, eller at sende en e-mail. 

Lønnen. 

Man spinder ikke guld ved at arbejde på Danmarkshavn i dag. Ganske vist er 

lønnen nogenlunde den samme som andre steder i Grønland. Men hvor lønnen i 

gamle dage var skattefri, så er der nu fuld skattepligt. Det betød, at jeg betalte 

fuld skat til Egedesminde kommune, hvor jeg ikke har sat mine ben siden 1999. 
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Og jeg har ikke en gang fået et takkekort fra kommunen. Foreløbig har jeg betalt 

44,3% netto i skat af min indtægt. Og jeg forventer, at Frederiksværk Kommune 

også vil have deres del af kagen, når selvangivelsen er blevet indleveret til næste 

år. Alt i alt er lønnen i de sidste 40 år blevet halveret eller mere til, og det 

hjælper naturligvis ikke på rekrutteringen af folk til stationen. 

Så vidt jeg ved, er det ICAO, der afholder samtlige udgifter til driften af 

Danmarkshavn. Derfor virker det også som rent tyveri, at hjemmestyret i den 

grad brandskatter danmarkshavnerne. Hjemmestyret yder absolut ingen service 

til Danmarkshavn og har ingen udgifter, så skattekronerne er altså rent overskud 

for hjemmestyret. Det virker oplagt at forsøge at få skattebetalingen reduceret 

ved overenskomstforhandlingerne, selv om jeg erkender, at det ikke bliver nemt. 

Et bjørnebesøg på falderebet. 

Onsdag den 21. marts skulle jeg efter planen have afsluttet mit ophold på 

Danmarkshavn. Men dårligt vejr sydpå udsatte flyvningen, så jeg nåede også at 

opleve et bjørnebesøg. Hvis en bjørn i gamle dage kom ind på stationsområdet, 

var den meget hurtig en meget død bjørn. I dag er bjørnen totalfredet, så man 

skal forsøge at jage den væk, og må kun dræbe den i nødværge. Denne bjørn 

kom ind onsdag eftermiddag og så måtte vi forsøge at skræmme den væk. Det 

foregår ved hjælp af signalpistoler og riffelskud og er noget af en opgave, for 

bjørne er stædige (og sultne!) og kommer igen, selv om de er blevet jaget væk en 

gang. Sådan også med denne her. To gange jog vi den væk med skræmmeskud, 

og vi fik endda hjælp af et af forsvarets Challengerfly, der tilfældigt kom forbi og 

foretog adskillige overflyvninger af bjørnen i lav højde. Det var nu også første 

gang i stationens historie, at et fly hjalp til med at skræmme en bjørn væk! I de 

følgende dage kom bjørnen fra tid til anden tilbage igen, men blev hver gang 

jaget væk. Min sidste oplevelse med bjørnen havde jeg lørdag den 24. marts. Jeg 

havde netop afsluttet 6-obsen om morgenen og var klar til at tørne ind, da 

bjørnealarmen lød igen. Så måtte jeg og et par andre ud igen med signalpistoler 

og rifler. Det blev min sidste aktive gerning på Danmarkshavn, for om 

eftermiddagen kom Twin-otteren. Trods en del snefygning lykkedes det flyet 
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både at lande og starte igen og så gik det sydover. Vi måtte overnatte i 

Mestersvig, hvor et par flinke "tårnugler" tog sig godt af os. Søndag fløj vi til 

Constable Point og efter et kort ophold, hvor vi tankede, gik turen til Akureyri, 

hvor vi landede om eftermiddagen. Så virkede mobiltelefonen igen, og jeg fik 

givet livstegn fra mig, inden vi fløj til Reykjavik. Vi overnattede i Keflavik og kom 

så med det tidlige morgenfly til København. Jeg må indrømme, at hjemkomsten i 

1969 var meget mere festlig, men nu tog jeg bare toget til Frederikssund, hvor 

jeg blev afhentet. Og for øvrigt er "Prater" jo også forlængst lukket! 

Mit gensyn med Danmarkshavn var på alle måder en fin og stor oplevelse. Jeg 
nød hver eneste dag, og er klar til at tage af sted igen, hvis der skulle byde sig en 
mulighed. Det kunne jo være, at der pludselig manglede en sondemand, og i den 
forbindelse har jeg gjort mig nogle tanker. Hvis man nu oprettede et 
brændstofsdepot på Weaseløen, så skulle man nok kunne nå ned til Ålborghus, 
og så. . . .. 
 
3050 Mogens Lehd Pedersen 
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Grønland – Del III 

Per Danker har brugt over tyve år på at indsamle Telebegivenheder i Grønland for 

perioden 1911 til 2004. 

Denne unikke samling af informationer kan dels læses på ”Foreningen Grønlandske 

Televeteraner”s web site www.veteran.gl  , og dels læses i Tele Greenlands 

Jubilæumsbog, krøniken "TELE 75" forfattet af Per Danker©. 

Per Danker har endvidere givet tilladelse til, at hans indsamlede informationer også 

bringes i denne e-bog ”Tilbageblik – 2. bog” 

Grønland – Telebegivenheder i perioden 1911 til 2004 

1911 
Efter at Island gennem søkabel til England 1906 har haft telegrafisk forbindelse 
med Danmark, er spørgsmålet om en radioforbindelse mellem Island og 
Grønland ofte blevet diskuteret. 
 
I 1911 begynder Telegrafdirektoratet nu at undersøge forholdene, og sidst på 
året anmodes firmaet Telefunken om at fremkomme med et tilbud på oprettelse 
af en radiostation i Grønland beregnet på at kunne korrespondere med Island. 
  
1912  
Efter modtagelse af Telefunkens tilbud om en radiostation til forbindelse mellem 
Grønland og Island udarbejder ingeniør Bjarnow et projekt for en radiostation i 
Ivigtut med en sendeeffekt på 10 kW. Overslagsprisen er 280.000 kr., men der 
tages forbehold overfor nøjagtigheden af dette beløb, da de lokale forhold er 
meget lidt kendte. 
  
1913 
Et konsortium indgiver andragende om koncession på et radiotelegrafanlæg i 
Sydgrønland, der er beregnet på at kunne holde direkte forbindelse med 
Danmark.  
 

http://www.veteran.gl/
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Efter tilladelse fra Styrelsen for Kolonierne i Grønland (Styrelsen) udsender 
Grønlandsk Minedrift Aktieselskab ingeniørerne Ib Nyeboe og E. Degn til 
Julianehåb distrikt for at forestå forundersøgelser for oprettelse af en trådløs 
telegrafstation, primært for en transitforbindelse mellem Europa og Amerika. 
  
1916 
Staten overtager Valdemar Poulsens forsøgsstation, Lyngby Radio (LYRA). 
  
1917 
Direktør C. Ryder, Dansk Meteorologisk Institut, indstiller til Marineministeriet, 
at man straks tager fat på planlægning af radiostationer i Julianehåb, Godthåb, 
Godhavn og evt. Ammassalik, således at man kan være klar til at opføre dem, når 
verdenskrigen slutter.  
 
Ud over argumenter vedrørende betydningen af vejrmeldinger fra Grønland, 
anfører Ryder: "Efter at de tidligere dansk-vestindiske øer nu er afhændede til de 
nordamerikanske Fristater, og det fra forskellig side, bl.a. i Rigsdagen, er udtalt, 
at det beløb, som derved er indgået i Statskassen, delvis skulle eller burde 
anvendes til fremme af kulturelle forbedringer o.l. på vore tilbageværende 
fjernere rigsdele: Grønland, Island og Færøerne, så finder jeg øjeblikket inde til at 
bringe sagen frem". 
  
1918  
Første Verdenskrig afsluttes. 
  
Til Kolonierne i Grønland udsendes 7.900 breve. Fra Kolonierne i Grønland 
hjemsendes 9.000 breve. Brevporto: 7 øre. 
  
1919 
Efter verdenskrigens afslutning beskæftiger Telegrafdirektoratet sig med 
etablering af en transatlantisk radiostation i Danmark. Den projekterede 
transatlantiske station vil uden videre kunne anvendes i forbindelse med 
Grønland, dersom en passende station bygges f.eks. i Godhavn. Denne bør 
forsynes med 3 stk. 125 m master og en sender på 70 kW primær effekt. 
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Endvidere bør der samtidig anlægges 10 - 12 mindre radiostationer på de 
forskellige bopladser for at kunne opsamle og fordele telegramtrafikken samt 
vedligeholde forbindelsen med skibe i de grønlandske farvande. Prisoverslaget 
for de grønlandske stationer lyder på 1,2 mill. kr. men forundersøgelse vil 
selvfølgelig være nødvendig, før det endelige overslag kan udarbejdes. 
 
Ministeren for offentlige arbejder, Hassing Jørgensen, fremsætter lovforslag om 
realisering af projektet, og det får en velvillig behandling i folketinget. Ved den 
efterfølgende behandling i landstinget bliver det imidlertid ændret, således at 
der kun bevilges 100.000 kr. til forundersøgelser for en transatlantisk station i 
Danmark. 
 
Direktør for Styrelsen, Jens Daugaard-Jensen, var dog bekymret over den 
overmægtigt store opgave, der ville blive konsekvensen. Således konkluderer han 
i sine "Bemærkninger angående Indførelse af Radiotelegraf i Grønland: "For tiden 
kan en radiotelegraf således afgjort ikke betale sig, der vi endog blive tale om et 
meget stort årligt underskud, som ikke skønnes at kunne retfærdiggøres ved 
fordele af nogen art, selv om det ikke kan nægtes, at sådanne fordele vil kunne 
påpeges særlig for udviklingen af de rent sociale forhold i Grønland, som ved 
daglig påvirkning ude fra den store verden ville ligefrem revolutioneres." 
  
1920 
I USA installerer Westinghouse Electric and Manufacturing Company en sender 
for radiofoni på sin fabrik i Pittsburg og påbegynder herfra den 2. november 1920 
regelmæssige udsendelser af nyheder i anledning af præsidentvalget. Dette 
medfører, at privatpersoner i stort antal anskaffer sig eller bygger 
radiomodtagerne - "broadcasting" tager dermed sin begyndelse. Flere stationer 
bliver oprettet, og de udsendte nyheder bliver suppleret med rent 
underholdende programmer. 
  
1921 
I anledning af 200 året for Hans Egedes ankomst får landet sit første kongebesøg. 
Christian X med familie berejser Vestkysten om bord på DFDS' dampskib "Island". 
Skibet er til lejligheden som det første i handelsflåden blevet udrustet med en 
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rørsender (Marconi 0,5 kW). Under sejladsen etableres hyppige radio-
forbindelser med Reykjavik radio helt op til 73 grader nordlig bredde over en 
afstand på 1700 km. Der opnås ligeledes kontakt med enkelte andre 
radiostationer. Rejsen giver herved et vist erfaringsmateriale vedrørende 
anvendelse af radiobølger i de grønlandske farvande. 
  
1922 
I kompagniskab med norske fangstfolk etablerer Norsk Meteorologisk Institut 
den første telegrafstation i Grønland, "Mygbugta" eller Myggebugten. Det første 
telegram afsendes den 14. oktober. 
 
I Telegrafdirektoratets tekniske afdeling beskæftiger man sig ofte med 
spørgsmålet om en radiotelegrafforbindelse med Grønland, og da Den danske 
Gradmåling (nu Geodætisk Institut) i løbet af sommeren skal foretage en 
ekspedition til Grønland - hvor der bl.a. skal benyttes radiomodtager - træffes 
aftale med ekspeditionens leder, oberstløjtnant P.F. Jensen, om at foretage 
aflytning af Lyngby radio samt undersøge placeringsmuligheder for 
radiostationer på de største bopladser. Ekspeditionen afrejser den 3. juni, og den 
21. oktober afleverer P.F. Jensen sin rapport over forsøgsresultaterne til 
Telegrafdirektoratet. 
 
Senere på året får Ingeniør A. Bretting orlov fra De danske Statsbaner og sendes 
af Styrelsen til Grønland for at indsamle yderligere materiale til brug for 
stationernes projektering. 
 
Efter Brettings hjemkomst afholdes et møde i Styrelsen 24. okt. Referatet 
indikerer, at Daugaard- Jensen nu har ændret opfattelse i forhold til 1919.  
 
Således anføres: "På internationale meteorologiske møder i 1920 og 1921 er 
vedtaget en resolution om, at oprettelse af en radiotelegraf station i Grønland vil 
være af den yderste vigtighed for hele Vesteuropas meteorologi, endog af en 
sådan betydning, at man ved internationale midler måtte kunne garantere 
udgifterne ved dens drift. Endvidere vil forbindelsen for selve Grønland være af 
så stor betydning, at den ikke kan måles blot gennem det økonomiske resultat." 
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Og senere: "Alle disse hensyn gør, at en radioforbindelse med Grønland bør 
iværksættes så hurtigt som muligt, når udgiften kan holdes indenfor 
overkommelige grænser." 
 
Første officielle - men ulovlige - radiofoniudsendelser i Danmark udsendes af de 
konkurrerende: Dansk Radioklub og Dansk Radio-Klub. 
  
1923 
"Mygbugta" tier 14. august. De norske fangstfolk forsvinder sporløst på vej hjem 
via Jan Mayen. 
 
Dansk Radio Aktieselskab tilbyder i brev til Hs. Excellence Indenrigsminister O.C. 
Krag (efter anmodning) at drive radiostationer i Grønland for 192.000 kr. årligt - 
"dog efter Gaardsdagens Forhandlinger og efterfølgende omhyggelige 
Beregninger nedsat med 35.000 Kr. til 157.600 Kr. årligt." Staten vil modtage 
halvdelen af telegramindtægterne. Staten vil overtage stationerne gratis efter 20 
år. Prisreguleringer som følge af forventede lønstigninger hvert 5. år. 
  
Første radioavis i Europa oplæses 24. juni fra Lyngby Radio. 
 
Under drøftelse i folketinget af loven om trådløse telefoner meddeler ministeren 
for offentlige arbejder, M.N. Slebsager, at den transatlantiske radiostation ikke 
vil blive opført foreløbig. Som grund angives statens vanskelige økonomiske 
forhold. 
  
1924 
Styrelsen for Kolonierne i Grønland (Grønlands Styrelse) har gennem nogen tid 
arbejdet med et projekt, der omfatter oprettelse af et antal radiostationer i 
Grønland; og som konsulent ved dette arbejde har Indenrigsministeriet antaget 
professor P.O. Pedersen.  
 
Anlæggene, hvortil nu søges bevilling, omfatter bygning af radiostationer i 
Godhavn, Godthåb. Ammassalik og Julianehåb. Sidstnævnte station skal være så 
kraftig, at den kan opretholde forbindelse med Reykjavik radio. 
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Professor P.O. Pedersen giver i et interview til "Radio Maaneds Magasin" 
følgende oplysninger om de projekterede anlæg: "Godhavn og Godthaab 
stationerne forsynes med 0,5 kW rørsendere, der har en tilstrækkelig effekt til at 
kunne overvinde afstande på 570 og 800 km til de nærmeste stationer. 
Ammassalik stationen kræver - af hensyn til de meget vanskelige 
besejlingsforhold - et meget driftssikkert udstyr, og skal derfor indrettes med en 
1,5 kW tonegnistsender. Julianehaab stationen skal kunne korrespondere med 
Reykjavik, hvortil afstanden er 1300 km og eventuelt til Thorshavn over en 
afstand på 2100 km. Denne station udstyres derfor med en 5 kW buesender og 
en 100 m høj stålmast til at bære en paraplyantenne." 
  
Efter licitation, hvor en række inden- og udenlandske firmaer afgiver tilbud, 
bliver hele leverancen overdraget Dansk Radio Aktieselskab for en pris af 
650.000 kr. 
 
28. maj undertegnes kontrakten. 
 
Selskabet erhverver den elektromekaniske fabrik "Elektromekano", hvor det er 
hensigten at fremstille buesenderen efter tegning fra C. Lorentz i Berlin. 
Gnistsenderen og de to rørsendere skal leveres af firmaet M.P. Pedersen, og 100 
m stålmasten til Julianehåb bestilles hos Kastrup Maskinfabrik. 
 
I juni udrejser ingeniør Julius Galster og L. Malchow-Møller med bygnings-
materiel og antennemaster til Julianehåb, Godthåb og Godhavn. Opførelsen af 
stationen i Ammassalik overdrages søminemester Janus Sørensen, der afrejser til 
Grønland den 20. juli med alt nødvendigt materiel. 
 
Dansk Radio A/S bygger i juli måned på Amager en model af antenneanlægget i 
Julianehåb i størrelsesforholdet 1:10, og på grund af kapacitetsmålinger 
fastlægges den endelige udførelsesform for antenne, modvægt og 
mastebarduner. 
 
Som korrespondanceform vælges morsetelegrafi, og ingen stationer bliver 
udstyret med anordninger for radiotelefoni. 
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J. Galster leder selv opførelsen af hovedstationen i Julianehåb, mens ledelser af 
arbejdet med stationerne i Godhavn og Godthåb betroes til ingeniør Malcow- 
Møller. I Julianehåb antages tømrermester Pavia Høegh som formand. I Godhavn 
antages Karl Thygesen som formand, Isak Kleist som smed og Peter Grønvold 
som tømrer. I Godthåb er Thomas Amossen med fra starten som altmuligmand. 
 
Da de danske arbejdshold rejser hjem for vinteren er man - trods meget 
vanskelige arbejdsforhold - nået ganske langt med opførelsen af alle tre 
stationer. 
 
I Ammassalik går arbejdet med opførelsen af radiotelegrafstationen strygende 
for søminemester Janus Sørensen. Første radiokontakt med Reykjavik opnås 25. 
november. Derefter er stationen i uofficiel drift under det videre anlægsarbejde. 
 
Anlægsholdet overvintrer og for første gang kan Ammassalik afsende og 
modtage juletelegrammer. 
 
I Ivigtut opfører Kryolitselskabet selv en telegrafstation under ledelse af ingeniør 
Jagd. Hen på efteråret får man første forbindelse med Reykjavik. 
  
1925 
Godhavn radiostation færdiggøres af J. Galster og ingeniør Beting og dermed er 
hele projektet gennemført. Den 6. september kan stationen indvies. Til stede er 
bl.a. indenrigsminister C.N. Hauge og direktør for Grønlands Styrelse, Jens 
Daugaard- Jensen. Med telegrafbestyrer Hugo Holten Møller ved nøglen sender 
Hauge kl. 14.23 et indvielsestelegram til kong Christian X via S/S Oscar II i Bergen: 
  
”Har i dag aabnet Radiotelegrafstationen i Godhavn for Drift - sender første 
Telegram til Kongen med ærbødig Hilsen fra Danske og Grønlændere her alt vel 
    Hauge Indenrigsminister” 
  
Dette telegram betragtes som Grønlands Televæsens (TELE’s) fødselsattest 
(Prisen var 40 kroner og 60 øre). 
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8. september svarer kongen fra Skagen. Svartelegrammet modtages 10. 
september via Reykjavik Radio og Ivigtut: 
  
”Takker med Genhilsen - udtaler bedste Ønsker for nye Forbindelse Danmark 
Grønland 
   Christian” 
  
6. september sendtes yderligere et telegram til Grønlands Styrelse: 
  
Godhavn Radio i dag overtaget til Drift - tredie Rate kan udbetales - Bretting 
  
Ammassalik radiostation var blevet fuldført af Janus Sørensen 15. juli. 
  
Julianehåb radiostation færdiggøres af Thorvald Bruun Thane og overtages den 
20. september i nærværelse af Indenrigsminister C.N. Hauge, direktør Jens 
Daugaard-Jensen og direktør Tauber fra Dansk Radio A/S. 
 
Den 21. september opnås for første gang kontakt til Lyngby Radio. Første 
telegram sendes til Dansk Radio A/S: 
  
”Forbindelse med Lyngby opnået - 44 antenneampere med een maskine - 
absolut tonekonstant - anlægget virker helt igennem fortrinligt - færdiggøres om 
3 uger - minister og direktør afrejst i går - overordentlig tilfredse med vort 
arbejde - venlig hilsen – Tauber” 
  
Samtidig sendes fra Julianehaab et hyldesttelegram til Dr. Valdemar Poulsen i 
anledning af den opnåede direkte radioforbindelse mellem de to buesendere. 
 
Kaptajn Thomsen fra ingeniørregimentet forestår afleveringsprøverne og 
overtager stationen for Grønlands Styrelse. 
 
Godthåb radiostation gøres færdig af Galster og ingeniør Fischer. Stationen 
indvies 28. oktober. 
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Samlede udgifter for de fire radiostationer med tilhørende boliger beløber sig i 
alt til godt 900.000 kr. 
 
Ingeniør Julius Galster antages som teknisk rådgiver ved Styrelsen. 
 
Følgende telegrafister tiltræder som fungerende telegrafbestyrere:  
Hugo Holten Møller antages 5. maj til Godhavn Thorkild Wodschow antages 24. 
maj til Godthåb. William Stilling Berg antages 26. maj til Ammassalik. Thorvald 
Bruun Thane antages 27. maj til Julianehåb. Hans Ulrik Kruse Blinkenberg antages 
1. juni som radioassistent til Julianehåb. (Denne er hovedstationen, som skal 
køre Danmarks-forbindelsen via Reykjavik). 
 
Årslønnen for de fungerende telegrafbestyrere var 5.000 kr. i Julianehåb og 4.000 
kr. ved de øvrige stationer. Hertil kom brændselsdeputat som for tilsvarende 
stillinger. 
 
Taksten for et telegram mellem Grønland og Danmark er 87 guldcentime, 
baseret på taksten fra Danmark til Island med tillæg af gebyrerne for 
viderebefordringen. Efter den gældende kurs er det 68 øre pr. ord. Taksten for 
telegrammer indenfor Grønland er 24 øre pr. ord. 
  
1926 
11. juni kl. 17.00 foretager Holten Møller den første radiofoniudsendelse i 
Grønland (nyheder). Dette sker via en selvfremstillet modulationsanordning for 
telefoni, som HM har forsynet telegrafisenderen i Godhavn med. 
 
Meteorologisk Institut anmoder de fire stationer om at sende meteorologiske 
meldinger to gange dagligt. 
 
Den direkte forbindelse mellem Julianehåb og Lyngby radio viser sig at være 
meget upålidelig, og normalt sendes korrespondancen derfor via Reykjavik radio. 
I Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsenet overvejer man at forbedre den 
direkte forbindelse ved installation af passende kortbølgeudstyr, men Grønlands 
Styrelse ser sig ikke i stand til fremskaffe de nødvendige midler til at udvide 
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Julianehåb-stationen. Efter nogen forhandling kommer man dog alligevel til et 
positivt resultat, idet Grønlands Styrelse accepterer et tilbud fra 
Generaldirektoratet, der går ud på, at Telegrafvæsenet anskaffer og installerer 
kortbølgeudstyr både til Lyngby radio og til Julianehåb radio. 
 
Ved færingehavnen syd for Godthåb (siden blot Færingehavn) opføres radio-
station for de færøske fiskere. 
  
1927 
Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsenet bekoster anskaffelse og 
installation af 500 watt kortbølgesender med radiorør i Julianehåb. Samtidig 
installeres en tilsvarende sender OXZ på Lyngby radio. Takket være de nye 
sendere opnås en stabil, direkte forbindelse mellem Julianehåb radio og Lyngby 
Radio, så man ikke mere behøver at køre transit via Reykjavik. Endvidere er der 
jævnlig forbindelse med Louisburg i Canada og Reykjavik. 
  
I Scoresbysund opføres radiostation (2 kW gnistsender). 
 
Indenrigsministeren meddeler de fem fungerende telegrafbestyrere fra 1925 fast 
udnævnelse fra 1. august at regne. 
  
Nøgleavis 
15. marts udsendes Styrelsen i København den første grønlandske radioavis 
("Nøgleavisen") til Grønland. Efter modtagelsen oversættes den til grønlandsk og 
spredes ad telegrafisk vej til de forskellige kolonier, hvor den dels slås op udenfor 
døren til telestationerne eller et af kolonikontorerne, dels fordeles i et vist antal 
eksemplarer ved selve kolonien og desuden ved foreliggende lejlighed sendes ud 
til de omliggende udsteder og bopladser. 
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Indenrigsministeriet. 
København, den 21. april 1927 
  
       Efter at der mellem Marineministeriet og Indenrigsministeriet har været forhandlet 
om Muligheden af at gennemføre en Ordning, hvorefter de betydelige aarlige 
Driftsudgifter, som følge af de grønlandske Radiostationer medfører, deltes mellem de 
nævnte Ministerier i Forhold til den Betydning, som dels de meteorologiske Interesser, 
Hensynet til Inspektionstjenesten og til Skibsfartens Tarv i Almindelighed og dels de 
særlige grønlandske Interesser maatte siges at gøre naturlige, har Marineministeriet 
under Forbehold af Bevillingsmyndighedernes Sanktion erklæret sig villig til at refundere 
en Trediedel af de for Radiostationerne budgetterede Udgifter. 
       Idet bemærkes, at Marineministeriet for sit Vedkommende stiller et tilsvarende 
Ændringsforslag, skal jeg anmode det ærede Udvalg om til den 2den Behandling i 
Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaar 1927-28 paa mine Vegne at ville stille 
følgende Ændringsforslag: 
  
       Til §24 B. 7. Radiostationerne 
                            efter d. indsættes: 
        
  Heri fragaar: Marineministeriets Andel i Udgifterne 35.300 Kr. og Beløbet 105.900 Kr. 
nedsættes til 70.600 Kr. 
                            Kragh. 
  
 Finanslov for finansåret 1. april 1927-31. marts 1928 
  
7. Radiostationerne 
                                               Kr. 
   a. Lønninger m.v.               21.900 
   b. Andre Udgifter               23.400 
   c. Afskrivninger                  24.000 
   d. 5 % rente af indestående 
   Kapital                                40.000 
   Heri fragår                          109.300 
Marineministeriets Andel 
i udgifterne 1)                        35.300 

                   74.000 
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1928 
I Godthåb forsynes rørsenderen med permanent modulationsanordning for 
telefoni. Første telefoniudsendelse 30. maj. Første radiofoniudsendelse 10. juni. 
 
Julianehåb har med sin nye rørsender jævnlig forbindelse med Luisburg 
radiostation i Canada. 
  
1929 
23. juni kl. 17.00 udsender telegrafbestyrer Thorkild Wodschow den første 
radiofoni (presse) fra Godthåb Radio. 
 
Holten Møller indvier telefonanlæg i Godhavn med 17 abonnenter. Landsfoged 
Ph. Rosendahl havde rekvireret projektet. Den samlede udgift blev 1.620 kroner 
og 40 øre, hvoraf forbindelsen til præsteboligen var billigst med 70,60 kr. og 
Arktisk Station var dyrest med 252,20 kr.  
 
Telefonpælene bestod af forhåndenværende materiel, som 4x4 tømmer, 6 alen 
lange. Med systemet introducerede HM selvvalg i grønland, idet han udstyrede 
hvert enkelt telefonapparet med en linievælger, således at abonnenten selv kan 
vælge, hvem han ville ringe til. 
 
Qullissat og Godthåb fået etableret telefonanlæg med lignende abonnentantal. 
 
Sofus Olsen ansættes 1. november ved Godthåb Radio som første grønlandske 
telegrafmedhjælperelev. 
 
Der indføres en særlig takst for langsomtgående telegrammer til Danmark 
(Week-end-letters) op 25 øre pr. ord (mod normalt 68 øre pr. ord). Disse 
telegrammer kan dog kun sendes en gang om ugen. 
  
1930 
Poul Albrechtsen, Gjermandsen og G. Poulsen antages som vikarierende 
telegrafbestyrere. 
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Arne Kaldahl antages som leder af den seismiske station og radiostationen i 
Scoresbysund. 
 
Qavak (Emil Lindenhann) fastansættes som motormand ved Godhavn Radio efter 
at have været med fra 1925. 
 
Radiofoni-anordningerne på senderne i Godhavn og Godthåb gør det muligt at 
begynde udsendelse af telegrammer af radiofonisk vej. I 1930 blev der fra 
Godhavn sendt 1.033 sådanne "telegrammer", mens der blev sendt 430 fra 
Godthåb. 
  
1931 
I Julianehåb opføres separate modtageantenner og duplex-drift indføres 
(Samtidig sending og modtagelse). Samme år forsynes en sender med 
telefonianordning, så der kan sendes telefoni og dermed radiofoni. 
 
Radiostationerne på Ellaø og Eskimonæs anlægges i forbindelse med 
videnskabelige stationer. 
 
I årets løb er der sendt 302 "Nøgleaviser" på i alt 48.200 ord fra Styrelsen i 
København til Grønland. 
  
1932 
Scoresbysund radiostation nedbrænder 8. september.  
 
En fransk ekspedition lader sin radiostation blive stående i kolonien, så den ikke 
er uden radioforbindelse. 
 
Thule får radiostation (overladt fra "Polaråret 1932"). 
 
Julius Holm ansættes som elev ved Godhavn Radio. 
 
Jørgen C.F. Olsen og Titus Ludvigsen ansættes som elever ved Godthåb Radio. 
Radiostation opføres på Hvalrosodden. 
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Fra august påbegyndes udsendelse af telegrammer over radiofonien i Julianehåb. 
(se året 1930). 
  
Den danske Statsradiofoni begynder udsendelse af julehilsener til Grønland via 
Kalundborg. Udsendelsen blev bragt den søndag den 18. december efter 
udsendelse med moderne dansemusik fra "Restaurant Wiwex", kl. 23.00. Først 
spillede Radio-Orkesteret under ledelse af kapelmester Launy Grøndal en fantasi 
over danske nationale sange. Derefter holdt statsminister Thorvald Stauning en 
kort tale, og sendte en hilsen til grønlandske og danske lyttere i Grønland. Der 
blev nu, meget nationalt, rundet af med, at orkesteret spillede P.E. Lange-
Müllers forspil til "Der var engang -" og "Vi elsker vort land". Der sendtes 
derefter personlige hilsener fra private i Danmark til pårørende grønlændere og 
danske i Grønland.  
 
Juleradiobreve 
For ved juletid at kunne skaffe en særlig billig lejlighed til telegrafering til og fra 
Danmark, begyndte man allerede i 1925 at sende "juleradiobreve" (XLT) via 
DFDS’s Amerikalinie. Da den direkte forbindelse med Danmark blev etableret i 
1927, fortsatte man hermed ad denne vej. Der har gennem årene været 
udvekslet følgende antal telegrammer: 
  
   År                 Fra Grønland            Til Grønland 
   1925              335                             147 
   1926              469                             265 
   1927              640                             823 
   1928              791                             804 
   1929              864                             874 
   1930              932                          1.023 
   1931              990                          1.020 
   1932              965                             938 
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1933 
Scoresbysund radiostation genopbygges. 
Små telefoni- og telegrafistationer opføres i Upernavik, Egedesminde, 
Jakobshavn, Holsteinsborg, Sukkertoppen og Nanortalik. 
 
Fra 3. januar udsendes nøgleaviserne fra Danmark også på grønlandsk. I årets løb 
udsendes 305 radioaviser. 
 
Mignon-senderen fra hvalfangerbåden S/S "Sonja" opsættes i Sukkertoppen. Selv 
får "Sonja" en mindre telefonisender. 
 
Langtsomtgående telegrammer, der tidligere blev kaldt "Week-end-letters" og 
kun kunne sendes en dag om ugen, bliver omdøbt til "Brevtelegrammer" eller 
"L.T.-telegrammer" og kan sendes dagligt. Taksten er fortsat 25 øre pr. ord mod 
den normale takst på 68 øre pr. ord. Jule- og nytårstelegrammer (XLT) kan 
sendes til 15 øre pr. ord og pressetelegrammer til halv takst.  Prisen for 
ekspedition af iltelegrammer nedsættes fra tredobbelt takst til dobbelt takst. 
 
Gavetelegrammer indføres, således at man fra Grønland telegrafisk kan bestille 
gaver såsom blomster, chokolade etc. udbragt i Danmark. 
  
Over Kalundborg Radio sendes 800 julehilsener til pårørende i Grønland. 
  
1934 
Små telefoni- og telegrafistationer opføres i Uummannaq og Qullissat. Betjenes 
af Den Kongelige Grønlandske Handels koloniassistenter. 
 
Maskinhuset ved Upernavik radio nedbrænder som følge af 
kakkelovnseksplosion. Stationen kører videre på akkumulatorbatterier. 
 
Radiostation oprettes på Hochstetter Forland. 
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Godthåb Radio udsender radiofoni to gange ugentligt om vinteren. Især foredrag 
aflyttes med glæde så fjerne steder som Sukkertoppen, Holsteinsborg og 
Frederikshåb. 
 
Landsfoged for Nordgrønland, Ph. Rosendahl, anmoder Styrelsen om bevilling til 
at Godthåb radio forstærkes, så radiofoniudsendelserne også kan høres i 
Nordgrønland - eller at Godhavn Radio udbygges, så den ligeledes kan udsende 
radiofoni af rimelig styrke og kvalitet. 
 
 Nord- og Sydgrønlands landsråd vedtager begge forslag, om at radioaviserne 
også udsendes på grønlandsk. 
 
Nikolaj Kleist ansættes som telegrafmedhjælpere ved Godthåb Radio. Frederik 
Lomann og Hans Christensen ansættes som elever ved Godhavn Radio. 
  
1935 
Færingehavnen ved Toqqusaq forsynes med mindre telefonisender, lejet for 
sommerperioden. 
 
Der er nu i alt 8 grønlændere uddannet eller under uddannelse som 
telegrafmedhjælpere, af hvilke enkelte er ansat ved hovedstationerne og andre 
som telegrafister ved bistationerne, samtidig med at de er beskæftigede som 
skrivere ved den pågældende koloni. 
 
Pressens Radioavis i Danmark udsender med mellemrum en speciel avis for 
færøske fiskere. Denne radioavis udtelefoneres i sommersæsonen til fiskerne i 
Davis Stræde fra radiostationen i Færingehavn. 
 
Taksten for lokale grønlandske telegrammer nedsættes fra 15 øre pr. ord til 11 
øre pr. ord. 
 
E.C. Larsen antages som fungerende telegrafassistent i Godhavn sommeren 1935 
og som vikarierende telegrafbestyrer under telegrafbestyrer H. Holten Møllers 
permission vinteren 1935 - 36. 
 Landsfogeden Sydgrønland 
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Godthåb, den 15' November 1935 
  
   Jeg skal herved tillade mig at indstille Sofus Olsen, Telegrafssistent ved Godthaab Radio 
til Oprykning i højere Lønklasse. 
   Sofus Olsen er født den 10/1 1909, blev gift i Aaret 1929 og har tre Børn i Ægteskabet. 
Han hjemgik fra Upernavik til Uddannelse i Danmark i august 1924, var ansat paa 
Styrelsens Kontor i Tiden fra 1/5 1925 til Oktober 1927, da han rejste til Grønland med 
kortvarig Ansættelses på Landsfogedens Kontor, var derefter ansat paa Godthaab 
Kolonikontor og overgik derfra til Godthaab Radio den 1. Oktober 1929. 
   Hans Lønning er for Tiden 640 Kroner i Grundløn, 300 Kr. i Tillæg for Uddannelse i 
Danmark, 120 Kr. for Færdighed i Dansk, Brændselstillæg efter Reglerne samt et Honorar 
af 20 Kr. pr. Maaned for Deltagelse i Aftentjeneste. I alt Kr. 1345 aarligt. 
   Trafikken ved Godthaab Radio har efterhaanden taget et saadant Omfang, at den, 
uden en Hjælp som den, Sofus Olsen nu er i Stand til at yde, vil være umulig for en enkelt 
Mand at bestride, og da det kan siges, at han fuldt ud kan gøre en dansk Assistents 
Arbejde og er en pligtopfyldende, paapasselig, akkurat og rutineret Telegrafist, og da 
hans Tjeneste er af en sådan Art, at den kræver absolut Præcision og konstant 
Koncentration og er forbundet med et vist Ansvar, har jeg ikke taget i Betænkning at 
indstille Sofus Olsen til Oprykning i højere Lønklasse, og vil finde det rimeligt om han 
bliver stillet i samme Lønklasse som Landsfogedmedhjælpere og Bogtrykkerilederen for 
Nordgrønlands Bogtrykkeri med et begyndelsestillæg af 1500 Kr. aarligt stigende hvert 
3die Aar til 2400 Kroner. 
  
Sign. Th. Wodschow. 

  
1936 
Mindre radiostation oprettes i Mamorilik. 
 
I Ammassalik udskiftes den gamle gnistsender med moderne rørsender. Herefter 
kan der under normale forhold korresponderes direkte med Lyngby Radio. 
 
I Godhavn opføres kortbølgeanlæg og duplex-station, så sending og modtagelse 
kan udføres samtidig. Herefter er der direkte forbindelse med Lyngby Radio flere 
gange daglig. Al trafik fra Nordgrønland går efter 1. august fra Godhavn direkte til 
Lyngby Radio i stedet for at gå via Julianehåb, og efter 1. december går al trafik 
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til Nordgrønland ligeledes direkte over Godhavn. Den gamle petroleumsmotor 
udskiftet med dieselmotor. 
 
I Godthåb er petrolemumsmotor ligeledes udskiftet med dieselmotor. 
Petroleumsmotorerne beholdes som reserve. 
 
Der er nu 14 grønlændere uddannet eller under uddannelse som 
telegrafmedhjælpere. Det vil således ikke vare lang tid, før alle bistationerne 
udelukkende betjenes af grønlændere. 
  
1937 
Godhavn får ny, moderne radiomodtager. 
 
I Ammassalik udskiftes den ene petroleumsmotor med dieselmotor. 
 
Små radiostationer opføres i Frederikshåb, Christianshåb og Ritenbenk samt i 
Mørkefjord. 
 
Større sendere opstilles i Egedesminde og Sukkertoppen. 
 
Taksten for lokale grønlandske telegrammer nedsættes fra 11 øre pr. ord til 10 
øre pr. ord. 
 
Jørgen Heilmann ansættes i Godthåb og Johan Abelsen i Ammassalik. 
 
"De grønlandske Medhjælpere har i det store hele i det forløbne Aar vist sig 
velegnede for Arbejdet, og Omlægning fra Telefoni til Telegrafi for Udsendelser 
fra mindre Stationer kan snart ventes fuldført". 
  
1938 
Færingehavn udstyres med ny og større sender. Kan derefter række Færøerne og 
kan dække Vestkysten op til Diskobugten på telefoni. 
Julianehåb får ledigblevne rørsender fra Færingehavn. Den gør god fyldest i 
skibstrafikken og som radiofonisender. 
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Qullissat er gået over til at fungere som transitstation mellem Godhavn og de 
øvrige nordgrønlandske stationer på grund af Godhavns travlhed med Danmarks-
forbindelsen. Der passerer pr. 18. oktober dagligt 200 telegrammer via Godhavn, 
hvilket svarer til et halvt års trafik i 1925. 
 
Omlægning fra telefoni til telegrafi nu i det store hele gennemført med 
grønlandske telegrafister. 
 
Mørkefjord oprettet som videnskabelig station, der fortsætter som vejrstation. 
  
1939 
I Godthåb opstilles kortbølgesender fra S/S "Hans Egede". 
 
I Godhavn ændres kombineret lang- og kortbølgesender, således at der nu er 
speciel sender for langbølge til stationer i Grønland og speciel kortbølgesender 
for forbindelsen til Danmark. Ny radiofonianordning installeret. Rapporteres at 
arbejde fortrinligt. 
 
I Godthåb opstilles ny modtager og duplex-drift etableres. 
 
I Egedesminde, Qullissat og Upernavik flyttes radiostationerne fra 
kolonikontorerne til selvstændige bygninger eller rum. 
 
Radiostationen i Frederikshåb, der havarerede i 1938, kommer først i drift igen 
november 1939, da senderen måtte hjemsendes til reparation. 
 
Radiostation opføres på Ravns Storø og i Færingenordhavn (ved mundingen af 
Nordre Strømfjord). 
 
Styrelsen har indkøbt 6 vindgeneratorer ("windchargers"). Tre typer er 
forsøgsopstillet i Godhavn; foreløbig har resultatet været det bedste. De andre 
tre (12 volts generatorer) er opstillet i Upernavik, Jakobshavn og Toqqusaq til 
drift af radiostationerne. 
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Udvikling i telegramtrafikken: 
   1937: 28.348 telegrammer 
   1938: 33.769 telegrammer 
   1939: 37.638 telegrammer 
  
Telegramtaksten nedsættes fra 68 til 63 øre pr. ord og den særlige takst for 
kodetelegrammer bortfalder. 
 
Emil Petersen ansættes i Julianehåb og Peter Thaarup Høegh ansættes i 
Godthåb. 
 
15 grønlandske telegrafister er nu uddannet. De 10 er ansat ved mindre 
stationer, mens 5 er medhjælpere på de store stationer, hvor der desuden er 6 
elever til uddannelse. 
  
1940 
Kortbølgesender sat i drift i Godthåb. 
 
9. april besættes Danmark af tyskerne. Alle radioforbindelser til Danmark 
afbrydes brat, da Lyngby Radio og Danmarks Kortbølgesender straks tier. 
 
22. april kalder Lyngby Radio igen Grønland for at sende et telegram med en 
redegørelse for landets situation fra statsminister Th. Stauning. 
 
Eske Brun beder Godhavn Radio tage forbindelse med USA for kontakt med den 
danske ambassade i Washington og aftale regelmæssig forbindelse. 11. april 
opnår man telegrafisk forbindelse. I løbet af kort tid omlægges også Godthåb og 
Julianehåb Radio til trafik mod Amerika. Julianehåb får i sommerens løb en ny 
kortbølgesender af amerikansk fabrikat til erstatning for den gamle fra 1927. 
 
Radioforbindelsen til Danmark svinder ind til næsten ingenting. 
 
Julius Holm overtager ledelsen af Godhavn Radio og fungerer som telegraf-
bestyrer under hele krigen i nært samarbejde med Frederik Lomann, idet 
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telegrafbestyrer Holten Møller flytter til USA for at forestå den tekniske 
forsyningstjeneste til Grønland. 
 
Bekendtgørelse af 21. april 1940 vedr.: telegramhemmeligheden: "Såfremt noget 
af de udefra i Grønland modtagne eller afsendte telegrammers fremkomst eller 
indhold erfares og meddeles videre, vil ansvar overfor pågældende på alvorligste 
måde blive gjort gældende." 
 
Bekendtgørelse af 14. maj vedr.: ophævelse af forbud mod privat telegrafering til 
udlandet: "Det under 21. april udstedte forbud mod telegrafering udover danske 
stationer ophæves hermed, for så vidt angår private telegrammer, idet dog 
bemærkes, at den direkte kortbølgeforbindelse med Danmark fremdeles er 
spærret for almindelig trafik. Telegrammer til og via New York modtages nu af 
alle stationer." 
  
Nordgrønlands og Sydgrønlands landsråd forenes ved afholdelse af fælles møde i 
Godhavn 3. maj med landsfoged for Sydgrønland, Aksel Svane, som formand. Til 
stede var tillige landsfoged for Nordgrønland, Eske Brun. Det eneste punkt på 
dagsordenen var drøftelse af Grønlands nuværende situation, og det blev 
besluttet at holde mødet for lukkede døre. 
 
Til mødet forelå tre telegrammer til landsfogederne fra minister (gesant red.) 
Henrik Kauffmann i Washington: 
 
23. april: "Præsident Roosevelt offentligt udtalt Grønland hører til vestlige 
Hemisphere hvilken udtalelse forstås Monroedoktrinen dækker Grønland således 
at USA kun tillader dansk flag på Grønland." 
 
26. april. "udfra ønsket bidrag til Grønlands sikring som dansk agter amerikanske 
regering under foreliggende extraordinære situation midlertidig udsende konsul 
til Grønland og har i dag officielt meddelt mig dette - vedkommende 
embedsmand Robert Buell som jeg personligt kender og varmt kan anbefale 
agter udrejse ombord US Coast Guard cutter antagelig afgående ugestid - 
udbeder mig bemyndigelse meddele statsdepartementet landsfogedernes 



 

198 
 

indforståelse og tak for dette bevis amerikask regerings interesse Grønlands 
velfærd" og "Præsidenten som tidligere meddelt realiteter erklæret Grønland 
falder under Monroedoktrinen hvilket betyder kun rent dansk ikke tysk styre 
tåles - eftersom amerikansk regering anser københavnske dispositioner for 
tyskkontrollerede og derfor tyske er det afgørende for amerikanske regerings 
venlige holdning at landsfogederne styrer Grønland selvstændigt uden 
indhentning instruktioner besatte Danmark - dette gælder således også 
spørgsmålet om modtagelse af amerikansk konsul. 
 
Monroedoktrinen, udsendelse konsul og Coast Guard cutter allerede væsentlig 
faktisk beskyttelse": 
 
27. april: "har med amerikanske regering indforstået oprettet American Danish 
Greenland Commission 107 Broadway, New York, cableadress greenmark, 
bistående mig i sikring af Grønlands forsyninger og afsætning - Formand Hans 
Christian Sonne forpagterens søn - administrerende medlemmer foreløbig kun 
Sonne og Daugaard Jensens nevø doktor Paul Bentzen - rådgivende medlemmer 
Ruth Bryan Rohde, doktor Prince storkors dannebrog begge tidligere 
amerikanske ministre (gesanter red.) København, doktor Leach præsident 
American Scandinavian Foundation, Beale præsident Pennsalt 
(kryolitimportfirma red.), kaptajn Bob Bartlett". 
 
Hertil har landsfogederne svaret: " undertegnede landsfogeder for henholdsvis 
Syd og Nordgrønland beder ministeren overfor Forenede Staters regering give 
udtryk for vor taknemmelighed over den interesse for Grønlands velfærd 
regeringen har lagt for dagen ved beslutning om udsendelse af konsul hertil - det 
skal være os en ære at modtage konsulen ligesom vi meget værdsætter at der 
ved udsendelse af US Coast Guard cutter vil blive taget hensyn til Grønlands 
nuværende udsatte tilstand". 
 
En tynget men beslutsom landsrådsforsamling forholdt sig realistisk til 
situationen. Således udtalte Kristoffer Lynge: "Hele Grønlands befolkning ønsker 
fortsat samhøren med Danmark. Alle ønsker tilbagevenden til et frit Damark, og 
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vi skylder Amerika tak for, hvad der er sket. Vi bør ikke mindst takke gesanten for 
hans arbejde." 
 
Med akklamation vedtog man at afsende et telegram til Kauffmann: 
"Landsrådene har med glæde hørt om ministerens (gesantens red.) virke for vor 
sag. Det er landsrådene en stor glæde at vide, at ansvaret som de ansvarlige 
grønlandske myndigheders talsmand hos den amerikanske regering, af hvilken 
regerings gode mening vor skæbne er i så høj grad afhængig, er i så gode og 
erfarne hænder ...". 
 
Ligeledes med akklamation vedtog man et sende et telegram til Hans Majestæt 
Kongen: "Det grønlandske folk vil gerne gennem deres landsråd overfor Deres 
Majestæt udtrykke forsikringer om, at vi dybt forstår, hvor tunge de dage er, som 
Deres Majestæt har oplevet, og at også vi fuldtud deltager i den sorg, Deres 
Majestæt og hele det danske folk må føle. 
 
Vi føler i disse tunge dage trang til at bede Deres Majestæt modtage et løfte om 
vor ubrødelige troskab mod vort moderland og vor retmæssige Konge. Vi ser 
gennem mørket frem til den dag, de der påny intet mere findes, som skiller os fra 
vor Konge." 
 
Medlemmerne af Sydgrønlands landsråd var: 
udstedsbestyrer Ferdinand Knudsen, fanger Josva Simonsen, fanger Morthen 
Poulsen, forfatter Hans Lynge, lærer Niels Egede, førstepræst Gerhard Egede, 
bager Egede Motzfeldt, redaktør Kristoffer Lynge, kateket Pavia Petersen, fanger 
Karl Kreutzmann og udstedsbestyrer Frederik Lennert. Nordgrønlands landsråd: 
fanger Niels Petersen, kateket Isak Siegstad, kontorist Knud Abelsen, 
udstedsbestyrer Frederik Jensen, fanger Amasa Fly, handelsleder Frederik Lynge, 
fanger Isak Kleist, udstedsbestyrer Hans Petersen, overkateket Edvard Kruse, 
overkateket Samuel Møller, medhjælper Hendrik Olsen og udstedsbestyrer Hans 
Nielsen (med fanger Knud Bidstrup som suppleant). 
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22. maj ankom den amerikanske konsul til Godthåb, og siden fulgte "Det 
amerikanske Konsulat" som byggesæt fra et postordrefirma og blev opført, hvor 
det stadig står på Tuapannguit 2 og pt. huser hjemmestyrets Udenrigskontor. 
 
1941 
Al telegramtrafik med Danmark ophører i februar/marts og afløses af betydelig 
trafik til USA. 
 
I Godthåb bygges modtagestationen "Duplexen" ved Skibshavnsvejen (hvor 
Katuaq nu ligger) med bl.a. et 3 gange 3 meter radiofonistudie. I sendestationen 
på Radiofjeldet installeres 2 stk. krystalstyrede, 1.600 watts RC-sendere, 
henholdsvis til kort- og mellembølge og begge indrettet til radiofoni. Dette giver 
en betydelig forbedret radiofonidækning. Som strømforsyning installeres 2 stk. 
40 HK dieselmotorer, direkte koblet til 2 stk. 20 kW 110 volt jævnstrøms-
dynamoer af fabrikat Fairbanks, Morse & Co. Yderligere rejses en 60 meter 
stålgittermast ("selvsvinger"). 
 
Radiostation til Fiskenæsset indkøbes fra Amerika. 
 
Meddelelse til telegraf- og kolonibestyrere af 11. juni 1941: "Grønlandske 
telegrafister, der selvstændigt passer telegraftjenesten og regnskabsaflæggelse 
ved de mindre radiostationer, tillægges kontoristtillæget 120 kroner stigende 
hvert tredie år med 60 kroner indtil 300 kroner. Tillægget ydes fra 1. april 1941 at 
regne:" 
 
Det amerikanske telegrafselskab meddeler 23. december, at telegrammer ikke 
mere kan sendes via Amerika til Danmark. 
 
Niels Storch ansættes ved Julianehåb. 
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Amerikanerne planlægger etablering af flybaser, pejleradarstationer og vejr- 
stationer (se nedenfor).  
 
Hele projektet får kodebetegnelsen "Bluie".  
 
Kodetildelingen for de stationer, der efterhånden blev opført under krigen blev: 
 
Bluie West-1:                 Narsarsuaq 
Bluie West-2:                 Kipisako (Gammatron) i bunden af Kobbermine Bugt 
Bluie West-3:                 Simiutaq ud for Julianehåb 
Bluie West-4:                 Marraq ved Grædefjord syd for Færingehavn 
Bluie West-5:                 Egedesminde 
Bluie West-6:                 Pituffik/Thule 
Bluie West-7:                 Grønnedal 
Bluie West-8:                 Søndre Strømfjord 
Bluie West-9:                 Simiutaq ved mundingen af Søndre Strømfjord (Cruncher 
Island) 
Bluie East-1:                  Prins Christians Sund 
Bluie East-2:                  Ikateq 
Bluie East-3:                  Hvalrosbugten 
Bluie East-4:                  Ella Ø 
Bluie East-5:                  Eskimonæs 
  
Uden for dette system kom radio- og vejrstationerne Narsaq Point, Kap Cort 
Adeler og Skjoldungen samt radio- og redningsstationen Comance Bay/Attenbury 
Dome i Ikeq/Køge Bugt og Kap Dan samt loranstationen "NAVY-226" ved 
Frederiksdal. 
 
Sommeren 1941 etablerer amerikanerne radiostationer i Narsarsuaq, på Narsaq 
Point, på øen Simiutaq ud for Julianehåb i Søndre Strømfjord, på øen Simiutaq 
ved mundingen af Søndre Strømfjord (Bluie West-9) og Prins Christians Sund. På 
Bluie West-9 opførtes tillige en af verdens første radarstationer. 
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9. april 1941 undertegner ambassadør Henrik Kauffmann i Washington en 
overenskomst med USA om Grønlands forsvar og dermed oprettelse af 
amerikanske baser. Den danske regering protesterer, og han afskediges. 
Kauffmann fortsætter dog på sin post og anerkendes af USA’s regering. 
 
Den grønlandske slædepatrulje oprettes 1. august. 
 
Almindeligt cirkulære af 24. maj 1941:  
"Der vil ved Grønlands delegation (i Washington red.) blive ansat en dansk dame, 
Frøken Rita Dahlgaard, som vil få til opgave at foretage indkøb efter individuelle 
rekvisitioner af private fornødenheder. Det påregnes, at der derved kan blive 
afhjulpet et savn, som af så mange har været følt heroppe, nemlig savnet af en 
kyndig og pålidelig medhjælper ved foretagelse af indkøb. Foruden egentlige 
indkøb påtager frøken Dahlgaard sig også sådanne tjenester som ekspedition af 
reparationsgods, sende tøj til rensning etc." 
 
12. december sender kongen sin nytårshilsen til Grønland over Lyngby Radio. 
Dagen efter var Lyngby Radio tavs, og det forblev den i 3 år. 
  
1942 
I Godthåb påbegyndes regelmæssige radiofoniudsendelser 5. januar med 
Kristoffer Lynge som redaktør og Christian Vibe som assistance. Programfladen 
er især radioaviser, foredrag, interviews og musik. Initiativtager er Eske Brun. 
   
I Godhavn retransmitteres radiofonien fra Godthåb til Nordgrønland på en 
ulovlig bølgelængde - men til stor glæde. 
  
Amerikanske sendere installeres i Holsteinsborg, Jakobshavn, Sukkertoppen og 
Unamak. 
 
Antallet af private radiomodtagere i landet opgøres til 100. 
 
I Forbindelse med landingsbaner opretter amerikanerne radiostationer i Ikateq 
ved Ammassalik og ved Marraq syd for Godthåb. 
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Thule vejrstation opbygges af amerikanerne. 
 
Efter amerikansk ønske indsender alle radiostationer vejrobservationer hver 
tredje time døgnet rundt. 
 
Alm. bekendtgørelse af 12. marts 1942:  
"Da den forøgede indenlandske telegramtrafik efterhånden har antaget et 
omfang, som til tider overbelaster stationerne, skal der herved indskærpes, at 
telegrafering bør indskrænkes til det absolut nødvendige, og at man navnligt i 
tilfælde, hvor postlejligheder tillader det, bør foretrække postforsendelse 
fremfor telegrafering." 
  
Grønlandsskibet "Hans Egede" meldes forlist med 23 mand om bord. - Fra Ivigtut 
udskibes den hidtil største mængde på 89.000 tons kryolit til USA. 
 
Danmarks Radios udsendelse "Julehilsener til Grønland" fortsætter under hele 
krigen og er for mange et lys i mørket under de fem års adskillelse fra de kære i 
Danmark. Men der kunne ikke sendes hilsener tilbage. 
 
1943 
Amerikanerne opfører vejrstationerne: 
Cape Adelaer, Skjoldungen, Itivdleq (Attenbury Dome/Køge Bugt - "Comance 
Bay"), Hvalrosbugten, Youngsund ("Daneborg") og Kulusuk. Endvidere oprettes 
vejrstation i Dødemandsbugten som erstatning for den af tyskerne ødelagte 
station, Eskimonæs. Ud for Egedesminde bygger amerikanerne vejrstationen 
"Tupilak". 
 
Radiofoni udsendes nu på alle søgnedage. Der udsendes daglig en radioavis først 
på grønlandsk og senere på dansk. Yderligere holdes der i vinterens løb foredrag 
af folk, der bor i Godthåb eller besøger byen. Endvidere udsendes gudstjenester 
og naturligvis underholdnings- og dansemusik. Stationen høres om vinteren 
nogenlunde regelmæssigt over en meget stor del af landet, mens rækkevidden er 
betydeligt mindre om sommeren. 
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Henrik Dorph ansættes ved Godthåb. 
  
Den grønlandske slædepatrulje omdannes til militærpatrulje. - Amerikanerne 
opretter Grønnedal som mindre flådebase. Dermed kommer den amerikanske 
styrke, der skal forsvare kryolitbruddet i Ivigtut op på 1.200 - 1.600 mand.  
 
 S/S ”Dorchester" torpederes af tysk ubåd på vej fra USA til Ivigtut. 13 danske 
arbejdere og en ung dansk læge drukner sammen med 800 amerikanske 
soldater. 
    
Krigen på Østkysten 
"I foråret 1943 blev slædepatruljen omdannet til militærpatrulje efter ordre fra 
landsfoged Eske Brun. 
  
Da tyskerne havde erobret Eskimonæs, blev militærpatruljen samlet i 
Scoresbysund. Som erstatning for den ødelagte Eskimonæs-station blev der 
bygget et nyt hovedkarter i Dødemandsbugten med kaldesignalet OYK og med 
N.O. Jensen som chef. 
 
Den 26. marts faldt en danske patrulje med tre mand i et tysk baghold ved 
Sandodden, og den ene, Eli Knudsen, blev dræbt. De to andre blev taget til fange 
og ført til Sabin Ø, hvor den tyske station lå. Herfra flygtede Peter Nielsen dog 
snart efter og nåede frem med sine oplysninger til Ellaø. 
 
Fra de amerikanske baser i Island blev der sendt bombefly, som ødelagde den 
tyske station på Sabin Ø og sænkede en tysk trawler, "Hermann", der lå 
indefrosset ved stationen. 
 
Den anden af de to fanger, tyskerne havde taget, Marius Jensen, ankom i maj 
måned til Scoresbysund efter en dramatisk flugt. Det var lykkedes ham at ændre 
roller, således at han nu havde lederen af den tyske station som fange. Han 
havde set sit snit til at afvæbne tyskeren og havde ført ham til Scoresbysund ved 
en slæderejse, der havde taget tre uger. Den tyske fange, løjtnant Ritter, blev 
senere afhentet af et amerikansk hydroplan. 
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I april 1944 foretog patruljen fra den nyoprettede station i Dødemandsbugten et 
angreb på Shannonø, hvorved i hvert fald én tysker blev dræbt. 
 
Medens Ib Poulsen overtog ledelsen på stationen, ledede N.O. Jensen angrebet 
sammen med syv mand. De trængte, svært bevæbnet, ved midnatstid den 22. 
april frem mod den tyske lejr. N.O. Jensen blev overrasket af en tysker, som ikke 
parerede ordre om afvæbning, men trak en revolver. Jensen måtte forsvare sig, 
hvorved tyskeren blev dræbt. I ly af tåge trak danskerne sig herefter tilbage uden 
at lide tab trods kraftig beskydning. 
 
Det var derved atter bevist, at tyskerne forstærkede deres forsøg på at etablere 
vejrtjeneste på Østkkysten. 
...... 
N.O. Jensen/Edmund Nielsen" 
  
1944 
Radiostationen i Thule (Dundas) nedbrænder. Ny station af amerikansk fabrikat 
opbygges. 
  
Godthåb radiostation tilbygget maskinhal, akkumulatorrum og værksteder. 
Godthåb telegrafbestyrerbolig tilbygget udvidet udhus. Telegrafistbolig opført i 
Ammassalik. 
 
Bekendtgørelse af 4. sept. 1944: 
"Radiostationerne er erstatningspligtige for akkumulatorer, der beskadiges, mens 
de er i stationens varetægt for opladning mod betaling efter de derom gældende 
bestemmelser." 
 
Telegramtrafikken: lokale telegrammer: 49.284, afsendt til udlandet 1.932, 
modtaget fra udlandet 1.366. 
  
Slædepatruljen under kaptajn Ib Poulsen forsøger overraskelsesangreb på tysk 
vejrstation i Dødemandsbugten - dog uden held. Senere ødelægges stationen af 
amerikanske fly efter patruljens anvisning. 
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De forenede Staters Regering har tildelt kaptajn Ib Poulsen, sergent Marius 
Jensen og afdøde korporal Eli Knudsen ordenen Legion of Merit. 
 
Antallet af private radiomodtagere opgøres til ca. 400. 
  
1945 
Natten mellem den 4. og 5. maj klatrer en af Godthåb radiostations unge 
grønlandske medarbejdere op i den højeste radiomast og fastgør det største 
dannebrogsflag, han kunne få fat i. Da byen vågner vejer det frisk i vinden fra 
toppen af Radiofjeldet. 
 
Normal radioforbindelse med Danmark etableres 5. maj. 
 
Grønlands Styrelse udsender 12 mand i august og 10 mand i november for 
begyndende overtagelse af de amerikanske stationer. 
 
Albrecht Cortsen udnævnes til telegrafbestyrer i Scoresbysund. 
 
I alt 31 grønlandske telegrafister er ansat (se navnene på næste side) 
    
Telegramtrafik: 68.331 telegrammer 
 
Vejrstationen Daneborg oprettes som afløser for stationen i Dødemandsbugten. 
 
Kangerdlugssuaq vejrstation ved Ammassalik åbnes af amerikanerne 10. 
september. 
 
Amerikanerne anlægger primitiv gruslandingsbane i Thule og den meteorologiske 
station og radiotjenesten udbygges.  
 
Magnetisk observatorium opføres. Personalet er blandet dansk og amerikansk. 
  
Frihedsbudskabet modtages den 4. maj kl. 15.30, hvor Godthåb sysselråd netop 
sad i møde. Medlemmet fra Fiskenæsset, Egede Motzfeldt, rakte straks over og 
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tog en cigar. Alle vidste, at han den 9. april 1940 havde svoret ikke at ryge, før 
Danmark var frit. 
 
Telegram af 5. maj:  
"Den kongelige regering København. Melder mig klar til at modtage 
forholdsordre. Landsfoged Brun". 
12, maj modtages følgende svar: "Fogden i Godthåb. Deres telegram 5. maj 
modtaget. Normal tjenestegang med Styrelsen genoptages. Nærmere følger. 
Buhl". 
  
31 telegrafister 
De grønlandske telegrafister, der under krigen gav deres bidrag til 
verdenshistorien, var: 
  
Thule 
Pilutak Lund  ansat 1938, f. 1920 i Jakobshavn 
Hans Christiansen ansat 1942, f. 1923 i Jakobshavn 
  
Upernavik 
Hans Thomsen ansat 1936, f. 1918 i Arsuk 
Abrahan Svendsen ansat 1944. f. 1925 i Prøven 
  
Uummannaq 
Jens Leibhardt ansat 1940, f. 1918 Uummannaq 
Nikolaj Kleist  ansat 1934, f. 1920 Holsteinsborg 
  
Jakobshavn 
Hans Street  ansat 1936, f. 1918 Qaarsut 
Christianshåb 
Johannes Lund ansat 1933, f. 1921 Kangeq 
 Godhavn 
Julius Holm  ansat 1932, f. 1913 Godthåb 
Frederik Lomann ansat 1934, f. 1911 Ikamiut 
Karl Møller  ansat 1942, f. 1923 Napasok 
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Egedesminde 
Hans Lynge  ansat 1936, f. 1916 Egedesminde 
Niels Kleist  ansat 1943, f. 1924 Jakobshavn 
Ado Lynge  ansat 1938 
  
Holsteinsborg 
Jørgen Olsen  ansat 1932, f. 1916 Qerrortussoq 
  
Sukkertoppen 
Hans Christiansen ansat 1934, f. 1913 Jakobshavn 
  
Godthåb 
Sofus Olsen  ansat 1925, f. 1909 Jakobshavn 
Gert Rosing  ansat 1936, f. 1918 Sukkertoppen 
Jørgen Heilmann ansat 1937, f. 1916 Godthåb 
Hendrik Kristoffersen ansat 1938, f. 1918 Godthåb 
Gert Heilmann ansat 1938, f. 1918 Upernavik 
Nathan Biilmann ansat 1943, f. 1921 Sukkertoppen 
Frederikshåb 
Manasse Dahl ansat 1941, f. 1920 
Enok Jensen  ansat 1943, f. 1919 
  
Julianehåb 
Titus Ludvigsen ansat 1932, f. 1912 Narsaq 
Kristian Lynge ansat 1944, f. 1926 Sukkertoppen 
Niels Anton Storch ansat 1941, f. 1924 Jakobshavn 
  
Nanortalik 
John Nielsen  ansat 1943, f. 1923 Jakobshavn 
Ammassalik 
Johan Abelsen ansat 1937, f. 1911 Kap Dan 
Henrik Dorph ansat 1943, f. 1924 Julianehåb 
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Scoresbysund 
Albrecht Cortsen ansat 1938, f. 1919 Rodebay 
  
1946 
Amerikanerne overdrager betjeningen af deres vejrstationer til Danmark. 
 
I Prins Christians Sund afløser dansk mandskab i august det amerikanske, men 
stadig under amerikansk ledelse. 
 
Yderligere dansk mandskab udsendes, og driften af de amerikanske vejrstationer 
overgår helt til Styrelsen for Grønland. 
 
Telegrafistskole oprettes i Godthåb med et første hold på 17 elever, hvoraf de tre 
var piger. For god ordens skyld havde man ganske vist forespurgt Styrelsen, om 
de kunne acceptere, at man optog piger og havde modtaget et forfærdet nej!  
 
Men en sådan ufornuft kunne telegrafbestyrer T. Wodschow og assistent P. 
Albrechtsen ikke respektere, så de blæste stille og roligt på afslaget. - Der var jo 
langt til København! 
 
De 17 elever var: Morten Bech, Augusta Chemnitz, Karl Hammeken, Leif Høgh, 
Johannes Leibhardt, Konrad Lundblad, Henriette Lynge, Anna Dorthea Motzfeldt, 
Leif Motzfeldt, Gedion Nielsen, Niels Nielsen, Lars Olsen, Anton Petrussen, Erik 
Rasmussen, Holger Thomassen, Paulus Thorsteinsen og Karl Willadsen. 
 
Ansættelse: Arne V.C. Kaldahl som fungerende telbet ved Godhavn. Gideon 
Nielsen som telegrafistelev ved Godthåb. 
  
Tilstandene i Grønland 1946 
Efter en månedlang rejse i Grønland 1946, fremsender direktøren for Grønlands 
Styrelse i 1947 sin redegørelse over "Tilstandene i Grønland 1946" til 
Statsministeriet. I redegørelsens afsnit "Havneanlæg og Teknik" skriver Knud 
Oldendow blandt andet om radiostationerne: 
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 "I 1939 var der således 27 radiostationer i Grønland. De fleste af disse stationer 
var dog mindre anlæg, der tjente til at opretholde forbindelse mellem de 
pågældende kolonier og hovedstationerne; de var således indrettede, at de let 
kunne passes af de danske assistenter ved handelsvirksomhederne eller af 
grønlandske telegrafister, som man efterhånden begyndte på at uddanne, og 
som nu er til rådighed i så stort tal, at de overalt har overtaget pasningen af 
samtlige småstationer i Grønland, der visse steder er indgået som en vigtig faktor 
i vejrmeldetjenesten." 
 
I 1939 ekspederedes 37.683 telegrammer med 718.499 ord, og i tidsrummet fra 
1. oktober 1944 til 1. november 1945, altså efter krigen, blev der med det samme 
materiel ekspederet 68.331 telegrammer med 1.475.836 ord." 
  
Sprængt stationsnet 
"Den moderne Vejrtjeneste har nu, efter at amerikanerne har overdraget 
betjeningen af deres vejrstationer til Danmark, helt ændret billedet fra 1939 og 
har skabt ganske andre betingelser, hvorefter fremtidens arbejde må 
planlægges. Det bestående stationsnet blev overanstrengt, ja ganske sprængt. 
Man regner med i de nærmeste år at skulle anvende 3.165.300 kr. til 
nyanskaffelser til de grønlandske radioanlæg, og dette tal siger vel alt fornødent, 
når der i dag tales om de grønlandske radiostationer, der - uden at man har 
undersøgt årsagerne - er blevet hårdt kritiseret for utilstrækkelighed, slaphed i 
tjenesten og meget andet. At der er meget at rette, erkender jeg gerne. 
Grundene til manglerne er påvist foran, og de bliver nu rettede." 
  
Forbavsende militære hemmeligheder 
"Vejrtjenesten er et spændende kapitel for sig, der her kun skal omtales i korte 
træk, men alligevel ganske åbenhjertigt. Det var en af de få ting, der virkelig kom 
bag på os ved genforeningen med Grønland. Ellers har vi jo som gentagne gange 
nævnt ad ejendommelige veje i det hele været nogenlunde vel underrettede og 
orienterede. Her drejede det sig imidlertid om rent militære hemmeligheder, 
som man derfor åbenbart havde gjort sig anstrengelser for at skjule, hvilket 
naturligvis er fuldt forståeligt. 
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Der viste sig at være oprettet et antal vejrstationer, der arbejdede i alle 
vejrtjenestens forskellige faser, og som var spredt ud over store dele af såvel 
Vest- som Østkysten, helt op i Nordøstgrønland. Det er i øvrigt temmelig 
indviklede forhold, der her foreligger, måske navnlig fordi tingene endnu ikke 
helt har kunnet afklares overalt. Nogle steder kører vi med lånt amerikansk 
materiel, andre steder har vi købt og overtaget materiel af amerikanerne, andre 
steder igen er det dansk materiel. Betjeningen af vejrstationerne havde i første 
omgang ligeledes en noget blandet karakter. Under adskillelsen virkede dels 
amerikansk betjening, dels en del danske i forbindelse med et antal værdifulde 
grønlændere, der var specielt uddannede til denne tjeneste. Efterhånden er nu 
praktisk talt alle stationer betjent af danske eller af særligt uddannede 
grønlændere. Også med hensyn til forsyningstjenesten ved visse stationer, 
navnlig de østgrønlandske, herskede en vis usikkerhed. Nogle forsynedes ved 
dansk initiativ, andre gennem amerikansk assistance, der i særlig grad var 
fornøden i overgangstiden, indtil vi selv helt kunne overtage også denne 
tjeneste, hvilket definitivt vil ske i løbet af 1947." 
  
Meget store krav 
"I 1945 blev Styrelsen uden mindste varsel stillet overfor hele denne nye 
situation, af hvilken der efterhånden, om jeg så må sige, er groet en etat op i 
etaten, Dette udtryk kan vel med rette anvendes, når man betænker, at 
vejrmeldetjenesten nu drejer sig om et antal ansatte, der har svinget mellem 50 
og nu 60 - 70, og som alle måtte hverves i Danmark. Det nærmer sig stærkt 
antallet på samtlige danske tjenestemænd i Grønland. Vi måtte i 1945 med kort 
varsel udsende 12 mand til denne tjeneste, folk, som vi kun kunne fremskaffe 
ved, at marinen velvilligt stillede dem til disposition indtil videre (der var fra 
Grønland ønsket mange flere). Senere på året udsendtes yderligere 10 mand. I 
1946 førtes der betydelige og omfattende forhandlinger vedrørende dette 
spørgsmål, hvorefter der blev rejst meget store krav til os om så at sige fra bar 
bund at stampe det fornødne antal mennesker op af jorden til at betjene de 
forskellige stationer, Det skulle ske i et virkeligt forrygende tempo, Det drejede 
sig om radioteknikere, radiotelegrafister, vejrtjenestemænd i almindelighed, 
maskinfolk og kokke. Til sidst var situationen blevet så akut, at vi faktisk kun 
havde få dage til at fremskaffe det således ønskede og fornødne personale." 
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 Ikke uden mislyd 
Det lykkedes, men jeg vil ikke påstå, at det lykkedes uden mislyd; der levnedes 
ikke tid til ordentlige undersøgelser eller til virkelig effektiv sigtning af 
andragerne. Dermed mener jeg, at selv om der fandtes - og findes - mange 
udmærkede, dygtige, interesserede og særdeles anvendelige folk blandt dem, vi 
således over hals og hoved måtte antage, slap der dog også mænd igennem, som 
ikke kan siges helt at besidde de personlige og tjenstlige egenskaber, der må 
forventes til en sådan gerning. Men det sker ikke een gang til - nu er vi rustede til 
nyantagelser. Man må huske på, at mange af disse stationer er små og primitive 
udposter, hvilket i særlig grad kræver selvdiciplin og tilpasningsevne hos det 
personale, der gør tjeneste ved et sådant sted, rent bortset fra den faglige 
kunnen. 
 
Både under min rejse i Grønland og efter min hjemkomst har jeg hørt beklagelser 
fremsat fra disse folk, som også medlemmer af pressedelegationen har lyttet til 
(En delegation fra dansk presse havde besøgt Grønland i 1946. Deltagerne var: 
redaktørerne, Kai Christiansen, K.W. Thurholm og Th. Wellius samt journalisterne 
Steen Albrechtsen, Johs. Lindskov Hansen, Erling Ebbelund og magister Schelde 
Møller red.). Jeg mener, som et hovedsynspunkt at kunne sige, at de fremførte 
anker er meget stærkt overdrevet. Der er blevet hævdet, at mandskabet er gået 
ud under gale forudsætninger, eller rettere sagt, at vi ved antagelsen har lovet 
dem andre og bedre kår end dem, de fandt ved deres ankomst til landet. Jeg må 
bestride rigtigheden heraf. Selv har vi ganske vist ikke haft med disse forhold at 
gøre, men der er ingen i Styrelsen, der vil erkende at have givet løfter ud i det blå 
eller foregøglet andre muligheder, end dem, de pågældende gik ind til. Det er 
afgjort. Jeg føler mig overbevist om, at det psykologisk forholder sig således, at 
mange af disse mennesker på en tid, hvor andre landes grænser stort set var 
lukkede, har søgt Grønland som et af de få steder, hvortil det var muligt at 
komme. De søgte ud for at få luft under vingerne, og de er så sandelig rejst op 
med langt større og spændte forventninger om et frit og ejendommeligt, ja 
eventyrligt liv end de små forhold i Grønland (hvad enten det drejer sig om 
kolonisteder eller det drejer sig om de ensomme vejrstationer) har vist at kunne 
svare til. Man skal kunne omgås sine medmennesker, som man har nært inde på 
livet. Der er nu engang ikke større adgang til hektiske forlystelser af nogen art, 
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der er ingen restauranter, luksusbiografer, teatre eller lignende, og hvis man ikke 
har sit eget sinds kilder, jagtlyst og sportsudøvelse samt gode interesser i det 
hele at øse af og falde tilbage på, er Grønland i længden ikke noget let land at 
leve i. Forholdene er som sagt små, og udover udsendelse af læsestof (mindre 
biblioteker) var der ikke tid til at sørge for underholdningsmidler." 
  
Sjæleligt rystede 
"Arbejdet ved vejrstationerne er endogså meget krævende. Det fordrer sin mand 
helt og fuldt. Der bliver ikke tid til megen jagt eller til større udflugter, og jeg vil 
tro, at det er skuffelsen herover, der i nogen grad har gjort sig gældende. Det 
gælder i hvert fald med sikkerhed, at flere af de midlertidigt kontraktantagne 
assistenter og andre, vi har været i nødt til at sende op for under det 
overvældende antal permissioner at få kolonitjenesten bare så nogenlunde 
bestridt, har følt det på denne måde. Det erfarede jeg ved mange samtaler under 
min rejse. Enkelte blev sjæleligt ligefrem rystede af det barske, øde land, de 
pludselig var blevet sat til at leve i - efter deres eget valg og ønske ganske vist." 
  
Teknisk afdeling må oprettes 
Som konklusion på afsnittet "Havneanlæg og Teknik" skriver Oldendow: 
  
"Af det foran fremførte vil det alt i alt fremgå, at det, vi må kalde det tekniske 
arbejde i Grønland, fremtidig må påregnes at blive af et meget større omfang 
end hidtil. Det er vi ganske klar over i Styrelsen, hvor vore deraf affødte 
overvejelser endnu ikke er bragt fuldstændig til afslutning. Vi har muligvis nok 
hidtil været for sparsomt teknisk udbygget i Grønland. Heri har kritikken ret, med 
det må ikke overses, at hele er et bevillingsspørgsmål mere end noget andet. 
Måske har vi heller ikke haft tilstrækkelig teknisk bistand. 
 
Personligt er det min opfattelse, at vi nødvendigvis må oprette en egentlig 
teknisk afdeling på samme måde, som vi nu har vor handelsafdeling og vor 
skibsfartsafdeling. Hvor mange der skal beskæftiges i den tør jeg ikke sige i 
øjeblikket, men det finder vi nok ud af. Under alle omstændigheder bliver det 
formentlig nødvendigt at have en eller to all-round-uddannede ingeniører, et par 
særligt uddannede vejrtjenestefolk og en speciel arkitekt. I denne forbindelse 
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kan det oplyses, at vi på normeringsloven søger ansat en meteorologoiinspektør 
for Grønland, hvilken stilling vi har begrundet håb om af få besat med en 
anerkendt specialist, der i en årrække har været knyttet til Statens 
Luftfartsvæsens Flyvetjeneste (H.U. Kruse-Blinkenberg red.). Det bliver også 
uafviselig fornødent at søge ansat en tilsvarende inspektør for vejrtjenestens 
tekniske anlæg. Det må erindres, at det her mindre drejer sig om, hvad 
Grønlands Styrelse mener at kunne ofre på hele dette foretagende, altså søge 
bevilling til." 
  
Suverænitet forpligter 
Det er simpelthen et spørgsmål om, at Danmark som stat og som indehaver af 
suveræniteten over Grønland må vedkende sig de almindelige byrder og 
forpligtelser, der følger af suverænitetens udøvelse. En af disse er i vore dage 
netop den meteorologiske tjeneste, der er en uundværlig basis for al flyvning 
verden over, som sikres ved disse observationer og meldinger fra time til time.  
 
På internationale konferencer bestemmes det, hvor meget der i så henseende 
teknisk som økonomisk kan forlanges af hvert enkelt land. Det er fundamentale 
forudsætninger, man ganske enkelt ikke kan sætte sig ud over, men det er 
spørgsmål, der først kan løses i fremtiden, og som er afhængige af mange 
mellemfolkelige omstændigheder, der ikke for tiden er overskuelige. At Grønland 
just i meteorologisk henseende er af vigtighed, ved jo alle. Det er ikke med urette 
påstået, at vejret over Atlanterhavet "laves på Grønland". Som følge deraf må 
Danmark lægge et program for den grønlandske vejrmeldetjeneste, som 
tilfredsstiller det internationale behov. Det er næppe opportunt i dag at drøfte 
disse spørgsmål, der har en sådan baggrund, mere kritisk end højst nødvendigt. 
Hvad der skrives herom, kan man med sikkerhed gå ud fra, bliver læst mange 
steder!" 
  
1947 
Frederikshåb får ny radiostation. Materiellet var beregnet for opførelsen af 
Danmarkshavn, men til held for Frederikshåb kan Danmarkshavn ikke besejles 
det år grundet svær storis. 
 



 

215 
 

Ikateq radiostation og landingsbane nedlægges. 
 
Godthåb Radio overtager trafikforbindelsen til Danmark, efter at den har været 
varetaget af Julianehåb siden 1925. 
 
Samtlige grønlandske vejrmeldinger indgår til Scoresbysund, som afvikler 
samlesendingen til Søværnets station i Frederikshavn. Herfra sendes den videre 
til Meteorologisk Instituts samlestation i Kastrup lufthavn. (Se i øvrigt nedenfor 
vedrørende Vejrtjenesten 1947). 
 
Ansættelser: Josef Joelsen og Johannes Petersen som sendervagter. 
  
Styrelsens rapport vedr. Vejrtjenesten i 1947 
I en efterskrift til "Tilstandene i Grønland 1946", der blev forsinket grundet en 
typografkonflikt, skriver Knud Oldendow om Vejrtjenesten: 
  
"Vejrtjenesten har i allerhøjeste grad lagt beslag på vor opmærksomhed og 
kræfter. På stationerne er følgende mandskab (medhjælpere) beskæftiget: 
 

Lokation Grønlandske Danske 

Daneborg 3 1 

Scoresbysund   7 2 

Kangerdlugssuak 5 0 

Ammassalik  4 0 

Skjoldungen 5 2 

Kap Cort Adeler                   4 2 

Prins Christians Sund             9 1 

Narsaq     4 0 

Holsteinsborg 3 0 

Egedesminde    1 0 

Thule   12 0 

Ellaø 1 0 

Forbindelsesofficer   1 0 

Rejsende mekaniker              1 0 
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Permission i Danmark             1 0 

Antaget til udrejse                 42 0 

I alt  103  

Hjemrejst i 1947: 20   

 
Udover de her nævnte stationer deltager størsteparten af de almindelige 
grønlandske radiostationer i Vejrmeldetjenesten. 
 
Det samlede personale ved Radio- og Vejrtjenesten i Grønland udgør i alt: 
  
   Dansk personale   86 
   Grønlandske telegrafister  31 
   Grønlandske hjælpere ved østkyststationer 10 
   I alt    127                 
 
I dette tal er dog ikke medregnet motorpassere og stationshjælpere ved 
Vestkystens stationer. 
  
Ved udvidelsen af tjenesten i 1948 (Oprettelse af vejrstationen i Danmarkshavn 
samt en radiosondestation i Nordgrønland, der enten vil blive anlagt ved 
Egedesminde eller Godhavn), vil det ovenfor anførte personale blive forøget med 
mindst 12 danske og 2 grønlændere. 
   
Det i år udrejste personale, i alt 42 personer, har forinden deres afrejse fået en 
grundig uddannelse inden for deres fremtidige virkefelt, ligesom de har 
gennemgået et samariterkursus. 
Den meteorologiske uddannelse har fundet sted på Meteorologisk Institut og 
dels ved Lufthavnens Vejrtjeneste og er for radiosondepersonalets vedkom-
mende blevet suppleret med et studieophold på 2 - 3 uger ved radiosonde-
stationen i Oslo, hvor der findes de samme instrumenter, som anvendes ved de 
grønlandske meteorologiske stationer. 
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Overmåde stor betydning 
Af hensyn til de meteorologiske stationers overmåde store betydning som led i 
en sikringstjeneste, er de små stationer på Østkysten bemandet med 3 
telegrafister, 1 radiotekniker, 1 maskinist, 1 kok samt 1 à 2 grønlandske hjælpere, 
hvis arbejde er at fremskaffe frisk proviant, vand samt assistere ved forskellige 
arbejder. Dette personale suppleres for enkelte stationers vedkommende alt 
efter de særlige opgaver, der er pålagt disse, såsom radiosondetjeneste 
(Scoresbysund - Ammassalik - Thule), radiopejletjenesten (Prins Christians Sund) 
og særlige videnskabelige undersøgelser (Thule), idet der er taget hensyn til, at 
personalet opnår en rimelig arbejdstid (8 timer) samt får et ugentligt fridøgn. 
 
Der arbejdes således for tiden inden for Styrelsen med en omlægning af den 
meteorologiske virksomhed fra den i krigsårene udviklede militære til en civil 
tjeneste, følgende internationale foreskrifter. 
 
Denne omstilling medfører store finansielle krav, idet det må erindres, at 
samtlige anlæg, såvel de af Styrelsen i årene før krigen oprettede radiostationer, 
som de i krigsårene etablerede, som omfatter bygninger, radioinstallationer, 
motorer m.m., må fornyes for at tilfredsstille sikringstjenestens nuværende 
fordringer. 
  
Grønlandske telegrafister 
Allerede omkring 1930 påbegyndtes ved radiostationerne i Godhavn og Godthåb 
forsøgsvis en uddannelse af grønlændere til radiotelegrafister, hvilke forsøg gav 
så gode resultater, at man fortsatte hermed. 
 
Der er i tidens løb i alt uddannet 31 grønlandske telegrafister, heraf 10 under 
krigen. 
Da Styrelsen påbegyndte overtagelsen af vejrstationer i 1945, planlagde man 
allerede en omfattende medvirken af grønlandsk personale, og som følge heraf 
udbyggedes den i adskillelsesperioden ved Godthåb oprettede telegrafistskole til 
en virkelig fagskole, der nu har 20 elever. Fra 1948 påregner man at kunne 
indsætte en række veluddannede grønlandske telegrafister i tjenesten. I 1950 vil 
man antagelig atter kunne have uddannet et hold på 20 grønlandske 
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telegrafister; der herefter Styrelsens hensigt fremtidig på hver meteorologisk 
station at placere én dansk stationsleder, én tekniker og i øvrigt grønlandske 
telegrafister. 
  
Anlægsarbejder 
I indeværende sommer vil følgende arbejder ved vejrstationer blive udført eller 
påbegyndt: 
  
Daneborg: Opførelse af ny stationsbygning, opstilling af radiosendere og 
motorer, nyt masteanlæg og modvægt samt reparation af ibrugværende 
mandskabsbarak, indtil ny bolig kan opsendes. 
  
Scoresbysund: Påbegyndelse af nyt anlæg ved udstedet Kap Tobin omfattende 
stationslederbolig, stationsbygning, masteanlæg og modvægt, dupleksbygning, 
radiosondebygning og mandskabsbolig. 
  
Kangerdlussuak: Reparation af nuværende bygninger, indtil nyt anlæg kan 
opføres. 
  
Ammassalik: Opførelse af ny stationsbygning med sendere og motorer, 
masteanlæg og modvægt, dupleksbygning og mandskabsboliger. 
  
Skjoldungen: opførelse af ny mandskabsbolig. 
  
Kap Cort Adeler: Opførelse af ny mandskabsbolig. 
  
Prins Christians Sund: Opførelse af ny mandskabsbolig. 
 
Thule: Opførelse af mindre mandskabsbolig i anledning af personalets udvidelse. 
  
Egedesminde: Opførelse af stationslederbolig. 
  
Upernavik: Opførelse af stationslederbolig. 
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Frederikshåb: Opførelse af ny stationsbygning med sendere, modtagere og 
motorer, masteanlæg og modvægt samt stationslederbolig. 
  
Til driften af den meteorologiske tjeneste i Grønland er der til rådighed for 
indeværende år en bevilling, stor 1.500.000 kr. som fordeles med henholdsvis på 
Statsministeriet, Marineministeriet og Grønlands Styrelse. 
 
Til anlæg er på tillægsbevillingsloven for indeværende år søgt en bevilling, stor 
2.000.000 kr. efter følgende beregning: 
  
   Bygninger                                       675.000 kr. 
   Radiostationer, motorer m.m.    920.000  -  
   Meteorologisk udstyr                   15.000  -  
   Inventar                                          80.000  -  
   Besejling m.m.                              310.000  -  
                                                            2.000.000 kr. 
  
Således som vort program er udformet - og som det i kraft af internationale krav 
har måttet udformes - skal der, for at bringe organisationen i tilfredsstillende 
orden og dermed fremskaffe de ønskelige og fornødne meldinger, efter vore 
beregninger til anlæg i 1948 - 49 yderligere skaffes 3.700.000 kr. og i 1949 - 50 
1.000.000 kr., hvilket beløb må søges allerede i år for at sikre rettidige leverancer 
til 1948 - 49.  
 
Vi har tidligt i dette forår en særlig ekspert udsendt til Amerika (Holten Møller 
red.) for at indkøbe det materiel, som kun kan fås der, og som var absolut 
påkrævet for at sikre stationernes drift i sommer og til vinter; det drejede sig om 
indkøb for ca. 300.000 kr.; men for fremtiden vil dansk materiel blive sat ind 
overalt til afløsning af det amerikanske i det omfang, de øjeblikkelige 
leveringsmuligheder tillader det. 
  
Planer om teknisk afdeling tager form 
Med skibene til Østgrønland er i sommer ud over de fornødne antal 
håndværkere og specialarbejdere udsendt en særlig arkitekt, en specielt 
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telegrafteknisk sagkyndig og en civilingeniør for at orientere sig på de 
pågældende pladser. Ingeniøren venter vi til næste år at kunne udsende til en 
rejse langs Vestkysten, for at han, der er en veluddannet og erfaren 
bygningsingeniør, kan give os en oversigt over, hvilke havnearbejder og andre 
tekniske opgaver vi skal gå i lag med ved de vestgrønlandske kolonisteder og i 
hvilken rækkefølge. Som man vil forstå, begynder planerne om Styrelsens nye 
tekniske afdeling at antage håndgribelig form." 
   
1948 
Radio- og vejrtjenesten udvides til Radio- og Eltjenesten. 
 
Tingmiarmiut vejrstation opføres som erstatning for Skjoldungen. 
 
Kap Cort Adelaer vejrstation forlades. 
 
Marraq landingsbane og radiostation forlades af amerikanerne. 
 
Større anlægs- og forbedringsarbejder udføres på næsten alle radio- og 
vejrstationer. 
 
1946-holdet fra radioskolen i Godthåb færdiguddannet. 
  
Ansættelser:  
 
Stationsledere:  
Jens Martin Andersen, Aage de Lemos, Daniel Greve Rasmussen, S.A. Holm, Erik 
G. Lund, Hans Jørgensen, J. Chr. Jørgensen, A. Thybo Berthelsen, W. Stilling Berg, 
K.U. Hoffmann, Willy Nielsen, Arne Willy Needergaard Nielsen, Kaj Helmer 
Olesen, F.C. Dahlkild og Jørgen Kullmann. 
 
Assistenter: E.A. Nielsen og Hans Nielsen. 
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Telegrafister:  
Verner Hansen, Ludvig H. Weiser, Arne Bennike, Svend Aage Mortensen (Sam), 
Svend Erik Morsing, Richart Bøggild Lyngbye, Willy Hansen, Hans A. Danielsen, 
Osvald Carl Off, Bent Jørgen Hem Jensen, Svend Aage Voigt Andersen, Svend 
Aage Grundtvig Hansen, Aage Dahl, Frede Ulrich Lindemann Larsen, Richart 
Maule Frederiksen, Svend Aage Lillelund, Elis Olsen, Bent Rosenkilde Nielsen, 
Aage Nielsen, Olaf C. Langtved, Arvid Arvesen, Jørgen Willy Jensen, Max 
Andreassen, André Hansen, Villy Rosendahl Jensen, Alex Lange, Preben Thane, Ib 
G. Kromann Ibsen, Vagn Lynge Christensen og Svend Aage Agersbæk. 
 
Radioteknikere og elektrikere:  
Kaj M. Brandt, Ib Børge Haagensen, Poul Stephansen, Erik Chrillesen, Svend Aage 
Pedersen, Edmund Nielsen, Kaj Bidstrup, W. Rafn Jørgensen, H.O. Lauridsen, 
Frederik E. Nielsen, Axel Olsen og Werner Carstensen. 
 
Ingeniør: 
Henning Larsen. 
 
Maskinmestre:  
Erik Heering Hansen, Hugo Nathan og H. Grøndal Olsen. 
 
Maskinister:  
A. Lrohn, Erik Bundsgaard Sund, Arne Hammer, Peter Andreas Jerichow, Svend 
Weber Nielsen og Ove Harder Jensen. 
 
Observatører: 
Svend Aage Riisgaard Mortensen, Ib Bech Christiansen, Niels T.O. Rasmussen, 
cand mag Erik Nielsen, Helge Arne Olsen, Erik Møller, Leif Jonsen, K.J. Staack 
Petersen og L.E. Kullenberg. 
 
Kokke: 
C. Edingsborg, Henry Wilhelm Larsen, John Andersen, Svend Petersen, Erik 
Stabell, Frederik Petersen, Vilhelm Petersen, Børge Nielsen og Søvang Petersen 
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Efter forslag fra Nordgrønlands Landsråd meddeler Statsministeriet, at der skal 
ansættes kvalificerede teknikere ved alle radiostationer, ligesom der påtænkes 
oprettet en "Central", hvor der vil blive oprettet moderne reparationsværksted 
for alt radioudstyr - også privat. 
  
1949 
Telegrafinspektør Holten Møller deltager i ICAO-konference i London som 
repræsentant for Styrelsen. Resultatet er meget gunstigt for Danmark med 
hensyn til refusioner for anlæg og drift af nyoprettede vejrstationer i 
Grønland.                  
 
Ny radiostation opføres i Færingehavn. 
 
Kap Tobin vejrstation åbnes 4. september. 
 
Hvalrosbugten vejrstation lukkes 17. august. 
 
Radio- og eltjenesten idriftsætter det første elværk i Godthåb i oktober, og snart 
efter i Julianehåb, Holsteinsborg og Egedesminde. 
 
Telefon: 10-ledningers relæcentraler opsat i Godhavn, Ammassalik og Kap Tobin. 
24-ledningers relæcentral opsat i Qullissat. Primært til intern telebrug, men visse 
steder tilsluttet KGH og sygehusvæsenet. 
 
Styrelsen træffer bestemmelse om en standardinstallation af radiostationer i alle 
Styrelsens skonnerter og større motorbåde, ligesom Styrelsen beslutter at opføre 
mindre senderanlæg ved de fleste større udsteder. 
 
Styrelsen indskærper, at anvendelsen af private telegrafnøgler, i særdeleshed de 
amerikanske "VIBROPLEX"-nøgler ved statens radio- og vejrstationer i Grønland 
er forbudt. 
 
Indtægten af radiostationerne budgetteres til 140.000 kr. og udgifterne til 
4.094.171 kr. for finansåret 1949 - 1950. 



 

223 
 

Udnævnelser: 
Poul Albrechtsen, Carl Valdemar Mikkelsen ("Mikkelfar") og William Stilling Berg, 
Carl Valdemar Nielsen, N.O. Jensen, Svend Aage Holm og Samuel Aleksander 
Nielsen og Willy M. Nielsen som telegrafbestyrere. Svend Lund Jensen som 
radiotelegrafbestyreraspirant. Bl.a. Enos Lyberth, V. Kurt Andersen, Gert Schou 
Frandsen, K.J.O Sørensen, Henning Groth, Torben Dalsgaard Nielsen, Egon 
Hansen, J.H.V. Bøge, Beyer Nielsen, Gunnar Overgaard, Kroman Ibsen og Højby 
Petersen som telegrafister. Jørgen Durbahn som elektriker. 
 
Mads Berthelsen som tømrer i Godthåb og Georg A. Olsen (maskinmester Olsen) 
som elektricitetsværksbestyrer i Julianehåb. 
  
1950 
I Godthåb udbygges telefonnettet på basis af 50-ledningers magneto-
omstillingsbord, købt brugt af KTAS i 1946. 
 
Ved Godthåb fortsætter udbygningen af den grønlandske hovedstation for 
kommerciel trafik. Modtagestationen er blevet udvidet og en række nye sendere 
indrettet i den nye senderbygning. 
 
Christianshåbs og Qutligssats nye radiostationer færdiggøres. 
 
Kap Tobin anlægget overgår til normal drift. 
 
Vejrstationen Aputiteq åbnes som erstatning for den uheldigt placerede 
Kangerdlugssuaq (ved Ammassalik). 
 
De 12 første radiostationer på udsteder opføres i Prøven, Kraulshavn, Sarqaq, 
Agto, Kangatsiaq, Kangamiut, Kapisigdlit, Fiskenæsset, Qagssimiut, Sydprøven, 
Nanortalik, og Skjoldungen. Strømforsyningen sker fra vindgeneratorer (wind-
chargers) og akkumulatorer. 
 
Grønlands Styrelse har under 27. april antaget civilingeniør Børge Wulffsberg 
som ingeniøraspirant fra den 1. april 1950 at regne." 
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Øvrige ansættelser:  
Villy Marius Nielsen som radiotelegrafbestyrer. Kaj Erup som stationsleder. Erik 
Traulsen som konstruktøraspirant. Preben Thane, Vagn Lynge Christensen, Egon 
Chr. Thygesen, Ingvor Sørensen, Aage Dahl, Tage Vium, S.A. Grundtvig Hansen, 
Walther Olsen, Poul Erik Munk, Mogens Jæchel Rasmussen og Johan Chr. 
Petersen som radiooverassistentaspiranter. Johan Chr. Petersen, Preben Lauritz 
Lindahl, Svend Aage Mortensen og V.S.A. Wisbom, W.P.N. Lange, B.K.H. Nielsen, 
Tage Vium, Niels Verner Nørgaard og John Sand som radioassistentaspiranter. 
Bl.a. K.J.O. Lauridsen, Steen Malmquist, Ejvind Olsen, P.L.S. Jensen, Børge 
Nielsen, S.E. Morsing, S.A. Gudsø, Peter Budde-Olsen, Arne Pedersen og Ruben 
Dahl Larsen som telegrafister. 
  
Radio/radarstationen Bluie West-9 forlades af amerikanerne. 25 mand under 
Grønlands Kommando overtager Søndre Strømfjord. - Søværnet overtager den 
amerikanske olieforsyningsbase i Grønnedal og flytter Grønlands Kommando 
dertil fra Godthåb. -  Slædepatruljen "Sirius" oprettes. 
 
Grønlandskommissionen af 1948 afgiver betænkning, der hurtigt omsættes i 
lovgivning, som fra sommeren 1950 sætter nyordningen i gang med henblik på at 
påvirke og forbedre alle væsentlige sider af samfundsudviklingen i Grønland. 
 
Grønlands Tekniske Organisation (GTO) dannes, og Radio- og eltjenesten i 
København bliver en del deraf med betegnelsen "Telekontoret", hvortil hører 
Teletjenesten i Grønland. (Siden skifter Telekontoret navn til Teleafdelingen). 
 
 "Grønlandsdepartementet antager under 13. juni 1950 civilingeniør Gunnar P. 
Rosendahl som byplaningeniør ved byplanekspeditionen." - Grønlands Radio har 
i 1949/50 haft en daglig sendetid på 5 kvarter, der benyttes dels til danske og 
dels til grønlandske udsendelser, med væsentlig overvægt på de sidste. 
KGH udskilles fra administrationen og omdannes til handelsselskab. Monopolet 
ophæves, men KGH's forsyningspligt fastholdes 
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1951 
Radiostationen i Godthåb forsynes med yderligere en 400 W KB-sender. - Thules 
radiostation (Dundas) forbedres og udbygges. - I Christianshåb og Jakobshavn 
sættes nye radiostationer i drift. 
 
I Julianehåb afsluttes moderniseringen af ny dupleks- station med opførelse af ny 
modtagebygning og opstilling af tre nye sendere. 
 
Amerikanerne overdrager ledelsen af Prins Christians Sund til Styrelsen. 
 
I april bemandes Søndre Strømfjord igen af amerikanerne. 
 
Ansættelser:  
Svend Åge Gudsø og Kurt Henrik Bååge, Kay Christian Erup, Ejvind Olsen, Jørgen 
Gant, Kaj Klamer, Børge Sigurd Nielsen (Børge Elmer) og Erik Guldbrandsen Lund 
som radioassistentaspiranter og Helge Grøndal Olsen som maskinmester. 
  
Magnetisk Observatorium i Thule nedlægges på grund af forstyrrelser fra 
amerikanske olierørledninger. - Thule Air Base anlægges med plads til 5.000-
10.000 mand. -  Ionosfærestationen oprettes i Godhavn. - En mæslingeepedimi 
hærger Julianehåb og Nanortalik. 
 
27. april indgås aftale med USA om fælles forsvar af Grønland. 
  
1952 
Station Nord oprettes som midlertidig station; 13. maj. 
 
På Prins Christians Sund sættes ny stor radiostation i drift. 
 
7 skonnerter og større motorbåde får som de første installeret radiostationer. 
Radiostationerne i Frederikshåb, Sukkertoppen, Holsteinsborg, Egedesminde, 
Christianshåb, Uummannaq og Julianehåb får nye, følsomme radiomodtagere 
(Hammerlund). 
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Begrebet "offentligt telefonanlæg" opstår. Første anlæg oprettet i Upernavik 
med 20-ledningers relæcentral (Automatic PAC). 
 
Ansættelser/udnævnelser: Leo Christiansen ("Leo Larm") og Emanuel Alexander 
Nielsen som radiotelegrafbetyrere, Arne Hammer som telegrafbestyrer m. 
tjmlign. løn, Johan Chr. Petersen som radiooverassistent, Victor Sv. Aage Wisbom 
som radioassistent, Per albrechtsen, Hans Læk Boisen, Georg Hakon Jensen, 
Vilhelm P.N. Lange, Svend Erik Morsing og Osvald Carl Off som 
radioassistentaspiranter, Willy Stylsvig Nielsen som maskinmester samt Arne 
Sølvberg Larsen, Henning Kruse Steenberg som radioteknikere, Klaus Lund som 
sendervagt. 
 
Afskediget i nåde og med pension: radiotelegrafbestyrer Thorkild Wodschov, R. 
af Dbg. 
 
Fortjenstmedaljen i sølv: radiotelegrafist Børge Ib Haagensen, radiotelegrafist 
Aage Jacobsen og radiotelegrafist Kristen Sørensen. 
  
1953 
Frekvensskift indføres på forbindelsen fra Godthåb til Danmark. 
 
Radiotelefonanlæg oprettes i udstederne Arsuk, Savigsivik og Siorapluk. 
 
Radiotelefon oprettes i Færingehavn mellem tele- og kontrollørstationerne 
(Gammel Færingehavn), Nordafar og Polaroil. 
 
Automatisk telefonanlæg oprettet i Godthåb. 
 
Forbindelsen mellem Narsaq og Narsaq Point færdiggjorte. 
 
Tunghøreanlægget i kirkerne i Godthåb, og Egedesminde udført. 
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Ansættelser: 
A. Thybo Berthelsen som stationsleder. Erik Gudbrandsen Lund som 
radioassistent. Jørgen Asvid, Franz Berliner, Jørn Riel Eierst, Finn Bidstrup, Svend 
Lindstrøm Pedersen, Erik Willumsen og Ernst Sommer som 
radioassistentaspirant. Karl Holm Jacobsen og Hering Jørgensen som 
telegrafister. Sejr Bjerge og Erik Møller ("med cigaren") som radioteknikere. Hans 
Emil Jørgensen som telefonmontør. 
 
Afsked: telegrafbestyrer William Stilling Berg, 
  
1954 
I Godthåb udbygges telefonnettet. Telefoncentralen er en 100-ledningers 
relæcentral (købt brugt af Kastrup Lufthavn). Nettet etableres som 
luftledningsnet som hidtil. Efterhånden kom der tilsluting til PABC’er i 
Radiohuset, telestationen og Dronning Ingrids Sanatorium (SANA). 
 
Udstedsstation og 20-liniers telefoncentral opstilles i Qaanaaq. 
 
Radiostationen på Narsaq Point åbnes. 
 
Loranstationen Nipisat etableres på Disko. 
 
Station Nord færdiggøres og indvies i oktober. 
 
Modtagestationen "Duplexen" i Ammassalik nedbrænder med alle 
juletelegrammerne 22. december. 
 
Nedbrændt sender- og maskinbygning genopføres i Danmarkshavn. 
 
1. december overgår vejrmeldetjenesten for Grønland fra Radio- og vejrtjenesten 
under Styrelsen til Meteorologisk Institut under forsvarsministeriet. 
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Ansættelser:  
E.A. Søndergaard som ingeniør i Teleafdelingen, Niels Aage Birkelund og Hans 
Minor Møller som radioteknikere. Ove Drewsen Christensen som elektriker. 
Georg H. Jensen som radioassistent. Peter Kobjevscky Frederichsen som 
radioassistentaspirant. 
  
1955 
Retransmissionen i Godhavn af radiofoni fra Godthåb på ulovlig bølgelængde 
standses af lovlydig telegrafbestyrer efter at have kørt siden 1942. Deraf 
følgende ramaskrig fra befolkningen bidrager til at der sker noget med 
udbygningen af radiofonien. 
 
Lille radiofonisender (40 W) og -modtager for retransmission opstilles i 
Holsteinsborg. 
 
Genopbygning af nedbrændt modtagerstation i Angmagssalik blev påbegyndt. 
  
5 millioner kr. bevilges til udbygningen af radiofonien. 
 
"Telegramafviklingen forløber normalt, bortset fra enkelte black-out perioder." 
 
Afdelingsingeniør Hugo Holten Møller dør, 55, efter uvurderlig indsats i 
Grønlandstjenesten. Civilingeniør Lars Søndergaard udnævnes til 
afdelingsingeniør (1956). (Søndergaard blev oprindelig ansat som teknisk tegner, 
men da tingene tog fart, og man skulle bruge en ingeniør, gjorde han høfligt 
opmærksom på, at det var han da også). 
 
Ansættelser:  
Søren Heineke som sendervagt GHB. Leif Damm, elmontør Nipisat. Ingvardt 
Jørgensen som motorpasser på Prins Christians Sund og skipper på 
"Gyngehesten". Ib Tøpfer som radiosondeassistent 
  
Fra 15. august udsendes officielle vejrmeldinger udarbejdet af Meteorologisk 
Institut. - Grønlandsministeriet oprettes. 
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1956 
Fem udsteder får radiostationer med strømforsyning fra 2-takt 
benzingeneratorer. (Itivdleq, Kronprinsens Ejlande, Kuvdlorssuaq, Napassoq og 
Kuummiut). 
 
Den genopbyggede Duplex i Ammassalik tages i brug. 
 
Telegramafviklingen forløber normalt - bortset fra black-out perioder. 
 
Ansættelser:  
Civilingeniør Bertel Nielsen Roer, ingeniør Adelbert Schula, telegrafmester Knud 
Hansen, telegrafist Jørgen Beedholm, radiosondeassistent Ib Lorentzen. 
  
1957 
Seks nye udstedsstationer oprettes. 
 
Scoresbysund og Kap Tobin får direkte VHF-forbindelse. 
 
Simiutaq (Bluie West-3) forlades af amerikanerne. TELE opretter ubemandet 
radiofyr på øen. 
 
Ansættelser:  
Civilingeniørerne Jørgen Hjort, Erik Høeg. Radiomekanikerne Henry Ohrt, Carl 
Erik Johannesen, Jørgen Bak Svensson og Knud Lynge. Telegrafist Ole Baadsgaard 
Pedersen. 
  
1958 
31. juni indvies det nye radiofonisystem: Radiohuset i Godthåb og kraftig 
radiofonisender (25 kW) på ''Radioøen" i Kookøerne ved Godthåb samt mindre 
radiofonisendere (5 kW) i Frederikshåb og Godhavn. De to sidstnævnte sendere 
retransmitterer signalet fra Radioøen til syd og nord. Med i købet får Godthåb en 
FM-sender, der primært bruges til at overføre radiofoniprogrammet til Radioøen. 
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Godthåb Radios sendeanlæg udvides og der etableres nyt modtageantenne-
anlæg på Inspektørfjeldet og på K’asigiánguit. 
 
Udstedsstationer oprettet med 40 X kuttersendere og -modtagere i Tasiussaq, 
Claushavn, Niaqornaarsuk, Toqqusaq, Ikateq, Augpilagtoq, Hunde Ejland, 
Sarfanguaq, Nugatsiaq, Igaliko og Narssalik. 
 
"Den kommercielle telegraftrafik, der er jævnt og stadigt stigende, lægger i 
øjeblikket fuldt beslag på samtlige telegraftekniske anlæg." 
 
De i 1956 opstillede air-ground kommunikationssendere i Station Nord, Dundas 
radio og Prins Christians Sund gennemgået og færdigmeldt. 
 
Scoresbysund og Kap Tobin har fået direkte VHF radiotelefonforbindelse med et 
batteri- og/eller lysnetdrevet Stornoanlæg. 
 
Ammassalik: I modtagestationen er opstillet to nye modtagere til forbedring af 
telegramtrafikken, og stationens lftkommunikationsanlæg er sikret ved opstilling 
af en HF og en VHF sender. 
 
De sidste amerikanere forlader Narsarsuaq 11. november kl. 14.35 "Z". Den 
danske stat ser ikke noget formål i at overtage landingsbanen med tilhørende 
installationer. Teletjenesten overtager vejrstationen og radiosonden med en 
bemanding på 12 mand. 
 
Ansættelser: 
Ingeniør Svend Aage Appel i Teleafdelingen og civilingeniør Viggo Bendix Madsen 
som første teleingeniør ved telestationen i Godthåb. 
  
1959 
M/S "Hans Hedtoft" totalforliser den 30. januar. Alle 95 ombordværende 
omkommer. Vraget bliver aldrig lokaliseret. Eneste spor er en redningskrans, der 
driver i land på Island i okt. 
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Vedel-udvalget nedsættes med det formål at klarlægge skibssikkerheds-
tjenestens kvalitet. Anbefaler at reetablere Narsarsuaq som hjemsted for en 
isrekonogseringstjenesten. Yderligere anbefaler udvalget etablering af en 
radiokæde langs Vestkysten for at effektivisere kommunikationen i forbindelse 
med redningsaktioner. 
 
Sidst på sommeren påbegynde GTO reetableringen af Narsarsuaq til isreko-base. 
Staten har året før takket nej til at overtage basen fra Amerikanerne for et 
symbolsk beløb på 1 dollar, da man ikke så nogen aktuel anvendelsesmulighed 
for luftbasen. Samtidig ville det være meget bekosteligt at overtage den 
vedligeholdelses- eller naturreetableringspligt der ville følge med "gaven". I 
stedet har amerikanerne solgt de fleste amerikanske bygninger og alt materiel til 
en gruppe norske produkthandlere. 
 
GTO må derfor på det nærmeste tage fat fra bunden, samtidig med at 
nordmændene tømmer basen for alt anvendeligt, og deres danske vagtmand, 
Haagensen, med stor nidkærhed overvåger, at GTOs anlægspersonale ikke 
kommer til at "låne" noget. 
 
Per Danker udlånes fra Flyvevåbenet til Meteorologisk Institut for at renovere 
GMD 1 radiosondestationen på Narsarsuaq. Da opførelsen af et nyt elværk 
forsinkes, påtager TELEs teletekniker Jørgen Svensson sig at udføre den 
afsluttende finjustering af stationen. 
 
TELE opretter en midlertidig telestation i Søndre Strømfjord. - I Julianehåb 
påbegyndes fornyelse af mast og antenneanlæg. - Stationen i Dundas udstyres 
med telefon- og brandmeldeanlæg af hensyn til den nye funktion som 
flykommunikationsstation for polarruten. Endvidere er der udført et større 
arbejde til forbedring af forbindelsen Dundas-Godthåb, idet der er etableret 
frekvensskifteanlæg for trafikken mellem de to stationer, således at der er 
opnået mulighed for en kraftig udvidelse af trafikken fra Thule Air Base til New 
York via Dundas-Godthåb. 
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Der oprettes udstedsstationer i Qoornoq og Saarloq. Da teletjenestens 
laboratorium og værksted må forvente et stadig udvidet virkefelt, er der 
anskaffet forskellige apparater og instrumenter til brug både på laboratoriet og i 
Grønland. 
 
Stig Høglund ansættes som fjernskrivemekaniker ved Godthåb. 
  
1960 
Telestationerne i Frederikshåb og Holsteinsborg m.fl. udbygges med bl.a. 
publikumsrum og radioværksted. Værkstederne vil i fremtiden tage sig af 
reparationer af TELE's udstyr plus skibsradioreparationer og befolkningens 
radiomodtagere m.v. 
 
Den nyoprettede flysikkerhedstjeneste for intern flyvning er en alvorlig 
belastning på grund af utilstrækkelig teknisk apparatur. Endvidere stilles krav om 
engelsktalende personale. 
  
Radioforhandler Ole Winstedt demonstrerer for første gang fjernsyn i 
forsamlingshuset i Godthåb. - Antal private radioapparater pr 31/12: 4.640. 
  
1961 
Forundersøgelse for etablering af en VHF-radiokæde langs Vestkysten 
påbegyndes under afdelingsingeniør Pingel Rasmussen. 
 
I Godthåb opføres første etape af Modtagestationen. 
 
Telestationsbygning i Søndre Strømfjord indvies. 
"De offentlige telefonanlæg fungerer tilfredsstillende efter omstændighederne, 
men trænger i høj grad til udvidelser." 
 
I Godthåb opstilles tre SSB-sendere i forsøg på at forbedre forbindelserne til 
udstederne. 
 
Teknisk afdeling "Teleteknik" oprettes som selvstændig institution i Godthåb.  
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Eigil Heckscher ansættes som teleingeniør og leder. 
  
Nanortalik får elværk som den sidste vestgrønlandske by.  
  
1962 
Forbindelsen Godthåb-København lægges om til fjernskrivedrift. 
 
Telestation opføres i Nanortalik som erstatning for hidtidige udstedsstation. 
 
I Narsaq etableres telegramindlevering i den nye administrationsbygning, så man 
ikke mere skal til Narsaq Point for at afsende et telegram. 
 
I Ammassalik er modtageanlægget flyttet på grund af stærkt stigende støjniveau 
fra elektriske installationer i byen. 
 
Værkstedsbåden "Sakkuutit" (senere "Sanatit") anskaffes. 
 
Samtlige telestationer i Vestgrønland indgår nu i flysikkerhedstjenesten. 
 
Bjørn Rosing ansættes som telegrafist. 
  
1963 
Fjernskriveforbindelse oprettet mellem Godthåb og Søndre Strømfjord samt 
Ammassalik (via DEW-LINE). 
 
Første VHF-telefonforbindelser etableres til udsteder. 
 
Fjernskriveforbindelse etableret fra Godthåb til New York. 
 
Telex-tjeneste indført i oktober. Foreløbig kun med abonnenter i Godthåb og 
Søndre Strømfjord. 
 
I Godthåb indledes etablering af et telefonnet, der dækker hele byen. 
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"Da det bestående kortbølge-kommunikationsnet er belastet til det yderste, 
fortsættes bestræbelserne på at lette stationernes arbejde ved ar udvikle 
automatiseringen, hvilket vil sige overgang fra håndmorse til hurtigmorse og 
fjernskrivedrift." 
 
Ingeniør Carl Erik Johannsen ansættes i Godthåb. I en udtalelse til Teleafdelingen 
udtrykker teleingeniør Eigil Heckscher glad overraskelse over Carl Eriks 
ingeniørmæssige duelighed til trods for, at han kun var teknikumingeniør. 
Johannes Møller ("Store Johs" eller "jom/jom") ansættes som telegrafist i 
Sukkertoppen. 
  
1964 
Fjernskriveforbindelse Godthåb-Julianehåb oprettes. 
 
Fjernskrivetrafikken har givet anledning til udsendelse af kontoristpersonale som 
erstatning for faguddannede telegrafister. Man agter at fortsætte ad denne vej 
med anvendelse af grønlandsk personale. 
 
Kortbølge-radiofonisendere sættes i drift på Radioøen. 
 
Udstedsstationer er oprettet i Iginniarfik og Illorsuit. 
 
I Godthåb opstilles ny 300-liniers telefoncentral og telefonnettet udvides. 
 
Ved ministeriel kundgørelse af 24/9 oprettes lokale telefonudvalg og et 
overordnet ankenævn, der efter ansøgning skal tage stilling til, hvem der kan 
tildeles telefon. 
 
VHF-forsøgskæden med STORNO-udstyr kører på strækningen fra Julianehåb til 
Jakobshavn med 1 telefonkanal. 
  
G 60 afgiver betænkning og den efterfølgende lovgivning indfører bl.a. 
fødestedskriteriet.  
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1965 
Godthåbs forbindelser til Godhavn og Egedesminde omlagt til fjernskrivning ved 
årsskiftet 65/66. 
 
Fjernskrivning indført fra Godthåb til Frederikshåb, Sukkertoppen og 
Holsteinsborg på langbølge. I modsat retning sender de tre byer stadig på 
telegrafi. 
 
Fjernskriveforbindelse oprettet mellem Godhavn og Egedesminde. 
 
Udstedsstationer oprettet i Sermiligaaq, Qernertuarsuit Kap Dan og Tiniteqilaaq. 
 
Offentligt brandmeldeanlæg etableret i Egedesminde og Godthåb. 
 
I Egedesminde er offentligt telefonanlæg med 90 abonnenter indviet. 
 
Ved udgangen af året er der 325 telefonabonnenter i Godthåb, eller 8 pr. 100 
indbyggere. 
 
14. juni brændte sendestationen i Godhavn. Årsagen var uforsigtig brug af 
skærebrænder. 
 
Radiofoniretransmissionen i Godhavn har været afbrudt ca. en måned, fordi 
taget blæste af senderbygningen. 
 
Teleinspektør H.K. Nielsen og civilingeniør, cand. polyt. Mogens P. Müller 
ansættes i Teleafdelingen. Karl Jerimiassen (Karl I), Karl Mathæussen (Karl II) og 
Gert Heineke ansættes som sendervagter i Godthåb. 
 Folketallet passerer 40.000, deraf 4.000 født uden for Grønland.  
  
1966 
"Danmarkstelefonen" på kortbølge indvies med to kanaler 25. oktober. Hermed 
er den første telefonforbindelse mellem Grønland (Godthåb) og 
Danmark/udlandet oprettet. 
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Telefonhus og ny telefoncentral (ARF) med plads til 2.000 abonnenter indvies på 
Foxvej i Godthåb. Samtidig er hele kabelnettet er nu omlagt fra luftledninger til 
jordkabel. 
 
Tasiusaq, Kangeq og Diskofjord får bygde-VHF- telefon til nærmeste by. 
 
Beskyttet fjernskriveforbindelse åbnet mellem Upernavik og Godthåb. 
 
HF-sendestationen i på "Telegraføen" i Kook-øerne er under opbygning til 
erstatning for sendestationen fra 1925, der nu ligger midt i Godthåb by. 
 
VHF-forsøgsradiokæden demonstreres for offentligheden på strækningen 
Godthåb-Jakobshavn og tillades benyttet af sundhedsvæsenet m.v. i særligt 
presserende tilfælde. De fortsatte forundersøgelser for en smalbåndet VHF-
radiokæde langs den sydlige del af Vestkysten afslører store økonomiske og 
praktiske problemer ved realisering af et sådant projekt. 
 
I Holsteinsborg indvies et 200 liniers telefonanlæg, og i Godhavn udbygges det 
offentlige telefonanlæg til en 50 liniers central. 
 
Skurvogn udrustes med telefoncentral for er klare den pressede situation i 
Holsteinsborg. Siden benyttes "skurvognscentralen" i Frederikshåb, Jakobshavn 
og Ammassalik. 
 
Første hold elever i fjernskrivning og telegrambehandling startes med ni 
grønlandske elever i Godthåb og fem i København. 
 
Per Danker ansættes som "sender- og telefoningeniør" ved TELEs tekniske 
driftsinstitution, Teleteknik, i Godthåb. 
  
Grønlands Radio overgår til Ministeriet for kulturelle anliggender. 
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Store Nordiske Telegrafselskab (GNT) tager telefon- kabelforbindelserne SCOTICE 
(Skotland-Færøerne) og ICECAN (Færøerne-Island-Grønland-Newfoundland) i 
brug. I Frederiksdal er opført en forstærkerstation. 
 
Betegnelsen "udsted" påbydes erstattet af "bygd".  
  
1967 
TELEs anlægsbevilling for året beløber sig til 18,6 millioner kr. 
 
Mellem Diskobugtens byer oprettes et simpelt VHF- telefonsystem. 
 
I Julianehåb bygges ny teleekspeditions- og telefoncentralbygning. 
 
I Ammassalik etableres offentlig telefonanlæg med 78 abonnenter. 
 
VHF-telefon etableres fra loranstationen Nipisat til Godhavn og fra Ivigtut til 
Grønnedal, og yderligere syv bygder får VHF-telefon. 
 
Fuldautomatisk telex-central sættes i drift i Søndre Stømfjord. 
 
På Prins Christians Sund nedbrænder mandskabshus. Tre mand omkommer. 
 
Maskinbygningen på Tingmiarmiut nedbrænder. Kun materiel skade. 
 
Metalindustriens lærlingeudvalg erklærer værkstederne på telestationen i 
Godthåb for egnede til praktisk uddannelse af radio-, elektronik- og 
finmekanikerlærlinge. 
 
Ved årets udgang er antallet af større og mindre telestationer i byer og bygder 
m.v. på 86 stk. 
 
Hans Meinel ansættes som 1. tekniker ved Teleteknik i Godthåb efter nogle år på 
telerejsehold. 
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1968 
Etablering af VHF radiokæden med 24 telefonkanaler Godthåb-Frederikshåb-
Julianehåb påbegyndes. 
 
Telegramtrafikken mellem byerne i Diskobugten omlægges til 
fjernskriveforbindelser. Hermed er morsetelegrafi som internt 
kommunikationsmiddel blevet historie i Grønland. 
 
Direkte fjernskriveforbindelse oprettes mellem Godhavn og København. 
 
Bygdestationerne i Vester Ejlande og Kronprinsens Ejlande nedlægges. 
 
Bygdestationer oprettes i Tasiusaq, Ikerasak, Qaarsut, Ukkusissat, Kangeq, 
Akunaq, Qeqertaq Ikamiut og Herbert Ø. 
 
Antallet af indenlandske telegrammer falder med ca. 20.000 i årets løb på grund 
af, at flere og flere bygder får VHF telefonforbindelse. 
 
På grund af overvældende pres på de to telefonkanaler på Danmarkstelefonen 
rationeres samtaletiden til tre minutter. 
 
Nød- og sikkerhedstjenesten for skibe i Diskobugten koncentreres i Godhavn. 
 
Flysikkerhedstjenesten i Diskobugten koncentreres i Egedesminde. 
 
Julianehåb og Sukkertoppen får offentlige telefonanlæg med centraler for 200 
abonnenter. 
 
De bevilgende telefonudvalg og ankenævnet ophæves, så oprettelse af telefon 
nu sker i bestillingsrækkefølge. 
 
I samråd med Post & Telegrafvæsenet udarbejdes forslag til trafikal 
etatsuddannelse. Med Arne Pedersen som lærer optages René Høegh som første 
teleelev. 
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Godthåb Tele opnår godkendelse til mesterlæreuddannelse af fire 
elektroniklærlinge ad gangen, mens Julianehåb og Egedesminde hver godkendes 
til én. 
 
31. december har TELE i alt 909 telefonabonnenter. 
  
1969 
De første grønlandske elektroniklærlinge ansættes. 
  
Yderligere to teleelever antages. 
 
Ansvaret for den tekniske drift af Radiohuset i Godthåb overgår fra TELE til 
Grønlands Radio. En stilling som radiofoniingeniør følger med. 
 
De interne kortbølgeforbindelser og forbindelserne til Danmark generes kraftigt 
af black-out. 
 
Festtelegrammer med motiver tegnet af Jakob Danielsen indføres. 
 
Lige før jul idriftsættes kraftig radiofonisender (10 kW) på Simiutaq ved 
Julianehåb til dækning af Sydgrønland. Programmet fremføres fra Godthåb via en 
til formålet hastigt etableret, "tynd" VHF-radiokæde. 
 
Radiofonisenderen i Frederikshåb nedlægges. 
 
Grundet dårlig driftsøkonomi besluttes der at nedskære personalet i 
Teleafdelingen, KH fra 105 til 70 ved naturlig afgang over tre år. 
 
Overtelegrafist og mangeårigt landsrådsmedlem, Jørgen C.F. Olsen går på 
pension 30. november. 
  
Radioforhandler Ole Winstedt får tilladelse til etablering af TV-net i Godthåb. - 
Jørgen Chemnitz afløser Frederik Nielsen (Faré) som radiofonichef.  
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1970 
Arbejdet med VHF-kæden fra Godthåb fortsætter mod syd og nord med mange 
problemer. 
 
Sendestationen på Radiofjeldet i Godthåb nedlægges efter at den nyetablerede 
station på Telegraføen i Kook- Øerne er sat i fuld drift. Hermed er TELEs 45-årige 
virke på Radiofjeldet slut. Samtidig tages der en stor udvidelse af  
Modtagestationen i Godthåb i brug. 
 
Telestationen på Narsaq Point nedlægges. 
 
Kystradiotjenesten i Sydgrønland koncentreres i Julianehåb. 
 
Århundredets piteraq i Ammassalik blæser byen om kuld og vælter 
radiostationens antennemaster. 
 
Offentlige telefonanlæg indvies i Sukkertoppen og Frederikshåb. 
 
Karlssondebitering indføres på de fleste telefoncentraler, således at man 
herefter skal betale pr. minut for en samtales varighed i stedet for en fast takst 
pr. samtale. 
 
Første teleelev består afsluttende eksamen. 
 
Der er nu 37 bygder med VHF-telefon. 
 
31. december har TELE i alt 1560 telefonabonnenter. 
 
1971 
Ny type UHF radiokædeudstyr præsenteres på TELECOM udstillingen i Geneve. 
Det udmærker sig ved meget lavt effektforbrug (36 watt pr. standardstation). 
Dette giver realistisk økonomisk mulighed for at etablere en radiokæde med op 
til 900 telefonkanaler (svarende til én farve TV-kanal) langs sydvestkysten. 
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Det besluttes at opgive det igangværende VHF radiokædeprojekt og i stedet 
etablere en UHF radiokæde på basis af den nye udstyrstype. 
 
Frederikshåb får FM-radiofonisender. 
 
Telegramforbindelsen mellem Uummannaq og Godthåb omlægges 
til fjernskriveforbindelse. Dette afslutter opbygningen af det landsdækkende, 
stjerneformede net af beskyttede fjernskriveforbindelser med Godthåb i 
centrum. 
 
Offentligt telefonanlæg sat i drift i Narsaq. 
 
Telegramtrafikken topper med 465.000 telegrammer indleveret i Grønland, 
hvoraf 325.000 indenlandske. 95.000 modtages fra Danmark og udlandet. 
  
1972 
Der udføres omfattende forundersøgelser for hurtig etablering af UHF 
radiokæde. 
 
De første telefonbokse opstilles i byerne. 
 
I Jakobshavn og Nanortalik sættes offentlige telefonanlæg i drift. 
 
Station Nord lukkes af økonomiske grunde. 
 
Teletjenesten koncentreres ved oprettelse af distriktscentre i Egedesminde, 
Godthåb og Julianehåb. 
I efteråret forekommer et ugelangt black-out, der afbryder alle radioforbindelser 
til Danmark. 
 
Teleskolen i Julianehåb indvies med Arne Pedersen som leder. På skolen 
uddannes telemedhjælpere, teleelever (etatselever) og telegrafister. 
 



 

242 
 

De tre første elektroniklærlinge består svendeprøven: Rasmus Brandt, Daniel 
Højgaard og Kristian Lyberth. 
  
1973 
Den "brede" UHF-radiokæde etableres på strækningen Frederiksdal-Godthåb-
Sukkertoppen. Som strømforsyning til de ensomtliggende repeaterstationer 
bruges gasdrevne termogeneratorer. 
 
Radiokæden giver manuel mellembys telefonering mellem Sukkertoppen, 
Godthåb, Frederikshåb og Julianehåb (der hænger med på den "tynde" VHF-
kæde). 
 
Den tynde kæde forlænges til Frederiksdal og kobles til ICECAN nord 
(atlantkablet mod Europa) med to telefonkanaler til Danmark og udland. Dermed 
har Grønland fået forbindelser ud af landet, der ikke kan afbrydes af black-out 
(men nok af isfjelde og trawlere). 
 
Bred radiokæde (SHF) etableres med tidligere indkøbt udstyr Julianehåb-
Simiutaq-Narsaq. 
 
Smal radiokæde (''Pingel-system'') etableres Narsaq-Narsarsuaq. 
 
Svære black-out problemer hele året giver kraftige gener for kortbølge- 
forbindelserne. 
 
Festtelegrammer afskaffes 1. januar. 
 
Teleskolen har maksimalt antal hold, med næsten fuldt elevtal på alle hold. 
Finn Worsøe ansættes som teleingeniør i Aasiaat. 
  
1974 
UHF-kæden når frem til Holsteinsborg og Søndre Strømfjord. 
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Den europæiske Investeringsbank giver sit første lån på 38 mill. kr. til udbygning 
af telenettet. Projektet, der realiseres for pengene (primært udbygning af 
radiokæde og telefonnet), får betegnelsen EF-pakke I. Siden fulgte yderligere tre 
"EF-pakker". 
 
50 unge grønlændere er under uddannelse ved TELE. Heraf 15 
elektronikmekanikerlærlinge. 
 
Niels Efraimsen afslutter sin uddannelse som elektronikmekaniker. 
 
Grønlands første telegrafist, Sofus Olsen pensioneres 31. januar. Tidligere 
telegrafbestyrer i Godhavn, Julius Holm, pensioneres, men fungerer fortsat som 
ferieafløser i Qaanaaq. 
  
1975 
Grønlands Televæsen fylder 50 år. 
 
UHF-systemet med mellembys-telefon, telex og radiofoni idriftsættes frem til 
Holsteinsborg og Søndre Strømfjord. 
 
Mellembys telefoncentraler tages i brug i Godthåb og Julianehåb. 
 
Automatisk mellembys-telefonering etableres mellem byerne Julianehåb, 
Narsaq, Narsarsuaq, Godthåb, Sukkertoppen, Holsteinsborg og Søndre 
Strømfjord. 
 
Kortbølge telefon- og telex-forbindelse etableres fra Godthåb til Uummannaq og 
Maarmorilik. 
Ammassalik og Scoresbysund får FM-radiofonisendere, der udsender 
båndindspillede, postsendte programmer fra Grønlands Radio. 
 
Søndre Strømfjord far FM-radiofonisender med program via radiokæden fra 
Godthåb. 
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Nanortalik tilsluttes manuelt til mellembys-telefonnettet. 
 
Mellem Grønland og Danmark tages yderligere to telefonkanaler i brug via 
ICECAN syd (atlantkablet Frederiksdal-Nordamerika og derfra via andet kabel til 
Europa). 
 
Station Nord genåbnes af forsvarsministeriet, men med begrænset bemanding. 
 
Nipisat LORAN-station lukkes 30. juni. 
 
Daneborg vejrstation lukkes. 
 
31/12 er der i alt 4.334 telefonabonnenter. 
 
De 5 første telegrafister bliver færdige fra Teleskolen. 
 
Grønlands Televæsen fejrer 50 års jubilæum under beskedne former - på grund 
af travlhed. GTO vælger at markere sit 25 ars jubilæum på stilfærdig vis samme 
dag, den 6. september. 
  
1976 
UHF-systemet tages i brug til Egedesminde, Godhavn, Christianshåb og 
Jakobshavn via radiokædestrækningen, der blev etableret i 1975. 
UHF-kæden føres frem til Simiutaq, Julianehåb, Nanortalik og Frederiksdal. UHF-
systemet sættes i drift på strækningen Julianehåb-Frederiksdal. 
(Bærefrekvensudstyret er endnu ikke klar Frederikshåb-Julianehåb). 
 
Mellembys telefoncentral sættes i drift i Egedesminde og de øvrige byer i 
Diskobugten tilsluttes det automatiske mellembys telefonnet. 
 
Fiskenæsset får telefoncentral. 
 
FM-radiofonisendere sættes i drift i Frederikshåb og Holsteinsborg. 
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Sikkerhedstjenesten for skibe og fly i Sukkertoppen og Frederikshåb omlægges til 
fjernbetjening fra Godthåb. 
 
VHF-telefon og -telexforbindelser etableres til olieboreskibene ud for 
Holsteinsborg. 
 
Frederik Lomann og Hans Thomsen pensioneres. 
  
Grønlands Radio markerer 50-året for radiofoni i Grønland.  
 
1977 
UHF-systemet sættes i drift på strækningen Frederikshåb-Julianehåb. 
Hovedkæden i UHF-systemet er hermed færdigbygget fra Frederiksdal i syd til 
Jakobshavn i nord. 
 
Fjernskriveforbindelsen til Danmark på kortbølge bliver lagt over på atlantkabel. 
 
Nanortalik tilsluttes det automatiske mellembys telefonnet. 
 
Telegrafister, teleteknikere og radiosondefolk strejker fra 7. til 25. august. Første 
strejke i TELEs historie. 
 
Overingeniør Lars Søndergaard dør. 
 
B. Wulffsberg udnævnes til overingeniør. 
 
TELE udsender filmen "Radiokæden" for at forebygge hærværk på radiokæde- 
stationerne ved oplysning.  
  
1978 
1. marts indvies en satellitstation i Godthåb.  Dens forbindelse til Danmark får 
betegnelsen DANSAT og går via den fællesnordiske satellitstation, Tanum, i 
Sverige. Forbindelsen giver yderligere 10 telefonkanaler til Danmark og udland. 
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Kortbølgeforbindelsen til Danmark lukkes efter 53 års drift. 
 
Fiskenæsset, Kangaamiut, Arsuk og Grønnedal forbindes til det automatiske 
mellembysnet. 
 
Radiokædestationen på Skinderhvalen lige syd for Godthåb får som den første 
strømforsyning fra vindgenerator i stedet for fra termogenerator. 
 
Thule får mellembølge-radiofonisender, der udsender båndindspillede, 
postsendte programmer fra Grønlands Radio. 
 
Fra Qaanaaq til Thule Air Base etableres VHF-telefonforbindelse. 
 
Aputiteeq og Timiarmiut vejrstationer lukkes. 
 
Ingeniør Tom Bundgaard Jensen udnævnes til sektionsingeniør som leder af 
Televærkstedet (TLV). Hans Schlosser afløser Finn Worsøe som teleingeniør i 
EGM. 
 
Johan Geisler NAN og Abia Brandt EGM udnævnes til telefonliniemontører. 
 
Per Albrechtsen udnævnes til radiooverkontrollør og radiooverassistent Mads 
Skifte til radiokontrollør. 
 
Teleassistenterne Rene Høegh, Marie Ostermand, Anne Marie Rosing og Elias 
Lyberth udnævnes til teleoverassistenter. 
Ole Josefsen og Hans Jensen afslutter deres uddannelse som 
elektronikmekanikere. 
 
Mange teleelever og lærlinge forlader TELE efter endt uddannelse, da de kan 
opnå højere lønninger i det private erhvervsliv. 
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1979 
Ammassalik tilsluttes det vestgrønlandske telenet via den amerikanske DEW-line 
over indlandsisen, og får derved mellembys telefon, telex og radiofoniprogram 
(over én telefonkanal). 
 
Otte radiokæde-repeaterstationer får vindgeneratorer. 
 
Kangaatsiaq forbindes til telenettet via 30 telefonkanaler (PCM) til Egedesminde. 
 
Prins Christians Sund tilsluttes telenettet via VHF-forbindelse. 
 
Radioøen i Kook-øerne ud for Nuuk lukkes og radiofonisendingerne (MB og KB) 
overføres til Telegraføen. 
 
Særtjenestenumrene 0019, 0022 og 0055 sættes i drift i GHB distrikt 1. aug. Det 
er henholdsvis: abonnentkontor/fejlmelding/nummeroplysning, telegrafen og 
klokken. (Journalist Maria Simonsen, KNR lægger stemme til Frk. Klokken). 
 
31/12 er der i alt 8.337 telefonabonnenter. Tilsammen brugte de 23,9 mio. 
tællerskridt. 
 
Til Danmark/udlandet blev der talt i knap 1 mio minutter. 
 
Kunuk Kristiansen afslutter sin uddannelse som elektronikmekaniker. 
  
Stednavne 
Alluitsup Paa  Sydprøven 
Aasiaat  Egedesminde 
Ikerasassuaq  Prins Christians Sund 
Ittoqqortoormiit Scoresbysund 
Ilulissat  Jakobshavn 
Kangerluarsoruseq Færingehavn 
Kangerlussuaq                      Søndre Strømfjord 
Kangilinnguit  Grønnedal 
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Kuummiut  Kungmiut 
Maniitsoq  Sukkertoppen 
Narsaq Kujalleq Frederiksdal 
Nuuk  Godthåb 
Paamiut  Frederikshåb 
Pituffik  Thule Air Base 
Qaanaaq  Thule 
Qaqortoq  Julianehåb 
Qasigiannguit Christianshåb 
Qeqertarsuaq Godhavn 
Uummannaq  Umanaq 
Upernavik Kujalleq Prøven 
Uunartoq  Kap Tobin 
Sisimiut  Holsteinsborg 
Tasiilaq  Ammassalik 
  
1980 
Det grønlandske satellitkommunikationssystem INUKSAT indvies med 
satellitstationer i Egedesminde, Upernavik og Scoresbysund. Derved tilsluttes 
Upernavik til det automatiske mellembys telefonnet. I Scoresbysund er der 
endnu ikke etableret offentligt telefonnet, så der må befolkningen gå på 
telestationer for at telefonere ud af byen fra en telefonboks. Begge byer får 
automatisk telexforbindelse og radiofoniprogram. 
 
TELE demonstrerer faksimile (telefax) i Nuuk, hvilket afføder uventet stor 
interesse. Grønlands Postvæsen bestiller således fax-apparater til samtlige 
poststationer. Ligeledes ønsker KGH at forsyne alle sine passagerskibe med 
faksimile. 
To bygder i Upernavik distrikt får vindgeneratorer til strømforsyning af deres 
radioudstyr. 
 
Kap Tobin nedlægges 1. nov. 
 
Ved årets udgang var der 79 telestationer. 
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31/12 er der i alt 9559 telefonabonnenter. Tilsammen brugte de 29,3 mill 
tællerskridt. Til Danmark/udlandet blev der talt i 1,2 mio. minutter. 
  
1981 
Telefonmøder indføres som ny tjeneste 1. jan. 
 
"Smal radiokæde" bygges fra Jakobshavn til Uummannaq (42 kanaler) og 
Maamorilik (17 kanaler), der dermed tilsluttes telenettet pr. 1. nov. 
 
Antallet af telefonkanaler over DANSAT til Danmark via Tanum forøges fra 12 til 
16. Antallet af telefonkanaler i radiokæden udvides fra 300 til 960. 
 
På 20 radiokædestationer er termogeneratorerne afløst af vindgeneratorer som 
primær strømforsyning. 
 
ICECAN nord afbrydes 7/3 kl. 1913 gmt ca. 50 sømil fra Frederiksdal. OK igen 
25/3. 
 
I Scoresbysund etableres offentligt telefonnet med automatisk central, der 
tilsluttes telenettet via INUKSAT 28. feb. med 43 abonnenter og to 
bygdeforbindelser. 
 
Upernavik kyststation gøres fjernbetjent fra Aasiaat. 
 
Faksimile (FAX) indføres som regulær tjeneste. 
 
Grønlands Postvæsen opbygger POSTFAX-net mellem alle større poststationer og 
enkelte bygder. 
 
TELE tager internt datanet i brug til overførsel af regnskabsdata. 
 
Teleafdelingen får leveret de første to mikrodatamater. De er af typen RC-700-
Piccolo fra Regnecentralen. "Hvert anlæg består af en centralenhed, hvortil der 



 

250 
 

kobles dataskærm, tastatur og to diskettestationer (hukommelser). Der vil 
senere blive indkøbt printere." 
 
"Datasamtaler" - datatransmission via opkald og modem - indføres forsøgsvis 
som ny tjeneste mellem Grønland og Danmark. 
 
Antallet af telefonabonnenter passerer 10.000. Antallet af telegrammer faldet 
med 30.00 til 88.275 i forhold til 1980. 
 
Nyt navigationsudstyr installeres på Narsarsuaq flyveplads. 
 
Til forberedelse af den planlagte markedsføringsfunktion i Grønland er nedsat en 
gruppe bestående af Ruben Larsen JUL, Per Danker GHB, Jørgen Gant EGM og 
Ernst Sommer KH. 
 
Procesanalysegruppen for Grønlands Televæsen (PAGT), nedsættes for at udvikle 
og effektivisere TELE. (Børge Elmer, H.K. Nielsen, Hans Schlosser, Per Danker og 
Ruben Larsen). Da gruppen imidlertid udviser stor foretagsomhed nedlægges den 
kort tid efter og erstattes af en Teleudviklingssektion (TUS) under 
overteleinspektør H.K. Nielsen. 
 
Telegrafister, teleteknikere og radiosondefolk strejker i 4 måneder. Afsluttes ved 
lovindgreb. 
 
Johannes Petersen fra "Assartuut" bliver fører af "Sanatit" efter Ingvardt 
Jørgensen. 
 
Assistent Rudi Bondesen tiltræder 1. maj i Teleafdelingen (tidligere GHB, Station 
Nord, Narsarsuaq og GTO’s økonomiafdeling ØKO. 
 
På Teleskolen består Bjørn Jokumsen, Søren Lynge og Carl Hildebrandt 
radiotelegrafistprøven. Karen Serubabelsen og Ivalo Rasmussen består 
eleveksamen. 
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Aspirantskole for grønlandske telefonmontører startes i Aasiaat med Hans 
Tougaard som leder. 
 
TELE arrangerer edb-konference i sept. for Hjemmestyret med offentlig og privat 
deltagelse. Det ideelle formål er "at indføre edb i Grønland på den for samfundet 
mest gavnlige måde". 
 
Teleskolens pedel, Emil Petersen har 45 års jubilæum, afdelingsingeniør E.A. 
Søndergaard og montagemester J.C. Nielsen har 25 års jubilæum alle i april. 
 
Pension: Teleoverkrontrollør P.L.S. Jensen (Søren Dram) EGM, Telegrafbestyrer 
G. Højby Petersen FRH, Inspektionsmaskinmester Georg Olsen TEL. 
 
Dødsfald: Radiooverassistent Manasse Dahl JUL, 61. Overmontør Jørgen W. 
Lindegaard TEL, 36. 
  
1982 
Post- og Telegrafvæsenet bygger satellitstation i Blåvand. Godthåb satellitstation 
ombygges til INUKSAT-normer. Danmarks-forbindelsen omlægges fra Tanum til 
Blåvand. Herefter indgår de fem stationer i Grønland og Blåvand i INUKSAT. Det 
samlede antal telefonkanaler udvides til 87, fordelt på 20 kanaler fra 
Egedesminde, 57 fra Godthåb og 10 fra Julianehåb via radiokæde til Godthåb. 
 
Der indføres selvvalg på telefon til Danmark. 
 
UHF-kæden udvides kraftigt i kanalantal. Samtidig udbygges radiokæden til at 
kunne overføre farvefjernsyn i retningen ud fra Godthåb. 
 
1. november starter Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) samtidigheds-TV til byerne 
og de store bygder på radiokæden. Transmissionen sker via radiokædens 
reservekanal. Byerne udenfor radiokædeområdet og bygder med TV-foreninger 
får tilsendt videobånd med programmer fra KNR. 
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I Qaanaaq indvies Satellitstation (4. nov), FM- radiofonisender og offentligt 
telefonnet med tilslutning til det øvrige telenet. Herefter har alle byer i landet 
indbyrdes selvvalg og selvvalg til Danmark/udlandet. 
 
Kystradiostationen i Uummannaq gøres fjernbetjent fra Aasiaat. 
 
På ARTA afløses Ormat-generatorerne af solceller. 
 
Der opstilles automatiske klimastationer i Jameson Land og i John Dahl Land. 
Stationerne overvåges af satellitsystemet ARGOS. 
 
På grund af storis opgiver "Nella Dan" at nå frem til Danmarkshavn med 
forsyninger. 
 
Flemming Lundhøj afløser Per Danker som teleingeniør i Nuuk. 
 
Telegrafbestyrer N.V. Nørgaard afløses af Erik Willumsen i Nuuk. Helge Tomhave 
udnævnes til teleoverkrontrollør. 
 
Nye telekontrollører: Trine Petersen GHB, Karl Lyberth FRH, Morten Bech HBG, 
Asta Ravn Ottosen JUL, Marie Dahl og Johannes Møller ("lille Johs") EGM. 
 
Vittus Lorentzen ansat som montagemester, Anette Jul Ljungberg, Kirsten 
Albrechtsen og Helga Chemnitz som assistenter, Marianne Poulsen som 
programmør. Alle KH. 
 
Nyudlærte EFG-elektronikmekanikere, Kristian Fleischer EGM, Frederik Heilmann 
GHB, Otto Kristiansen, Bent Lothsen, Hanseraq Mathæussen, Emanuel Møller, 
Erik Rosing og Jonsvein Tirdalid. 
 
Radiooverassistent Nikolaj Kleist pensioneres efter 48 år og "Sam" (telbet. S.A. 
Mortensen) efter 36 år og Egon Hansen efter 30 år i tjenesten. 
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1983 
P&T indfører telefonselvvalg fra Danmark mod Grønland, så der nu er selvvalg i 
begge retninger. 
 
Radiokæde med 30 telefonkanaler etableres mellem Qaanaaq og Thule Air Base. 
 
Telefonkoncentratorer af to udgaver indføres på en række bygder. DEFT 1/8 der 
giver 8 abonnenter mulighed for at deles om en enkelt radioforbindelse, og 
MIDWEC, som kan betjene op til 40 abonnenter via 10 radiokanaler. Offentlige 
telefonanlæg færdiggøres i Kuummiut, Kap Dan, Saattut, Prøven, Attu, 
Niaqornaassuk, Sarfannuaq, Frederiksdal og Aappilattoq. 
 
Ammassalik får satellitstation i INUKSAT- systemet. 
 
Satellit-redningssystemet COSPAS/SARSAT indført i Grønland med teleinspektør 
Johs. Møller som primus motor. 
 
Dundas lukkes. 
 
Edb dukker op med indvielsen af første fase af et abonnentsystem, der bl.a. 
udskriver regningerne. 
 
"Modtager betaler" samtaler afskaffes fra Danmark mod Grønland. 
 
Der afvikledes 100 telefonmøder i årets løb. 
 
Der åbnes POTSFAX-tjeneste til de nordiske lande. 
I årets løb er overført 100.000 sider internt i Grønland via faksimiletjenesten. 
 
Det besluttes at basere TELEs administrative og trafikale grunduddannelser på 
EFG-HK uddannelsen og dermed ophøre med at uddanne teleelever. 19. jan. 
overdrages Teleskolen i Qaqortoq til Grønlands Handelsskole som "Handelsskole 
Syd". 
 



 

254 
 

TELE har for første gang en stand på ITU’s Telecom udstilling i Geneve. Ernst 
Sommer repræsenterer TELE. 
 
Inspektør fra Den europæiske Investeringsbank, Tom Flynn gennemrejser 
Grønlands vestkyst for at Banken kunne sikre sig, at de projekter, den havde 
givet lån til, var blevet udført efter projektbeskrivelsen. Inspektøren fandt alt i 
bedste orden. 
 
1. dec. tiltræder Tage M. Iversen fra P&T som telechef. I sine indledende 
bemærkninger udtalte Tage, at han ville lægge vægt på, at TELE er en 
serviceorganisation og bør være handlingsrettet og kundevendt. Ved afskeden 
fra P&T havde en kollega sammenlignet Tage med en damptromle. Ikke på grund 
af tempoet, men fordi omgivelserne ofte havde følt sig helt flade, når Tage havde 
passeret. Til beroligelse for sine nye medarbejdere lovede Tage at passe lidt på i 
denne henseende. 
 
Jørgen Fisker ansættes som assisterende teleingeniør i JUL, Riis Thaarup Høeg 
afslutter EFG og ansættes som teletekniker ved Nuuk Tele, Jørgen Asvid (tidligere 
Teleskolen) ansættes i KH. 
 
Udnævnelser: H.K. Nielsen til overteleinspektør,  Kaj Klamer, Hans Boisen og Johs 
Møller alle KH til teleinspektører, Peter Lyberth JUL til teleoverkontrollør, Robert 
Stoltze GHB til teleoverkontrollør, Konrad Lundblad CHR til telekontrollør, Abia 
Brandt EGM og Ernst Sommer KH til overtelemestre, Klaus Lund GHB til 
telemester,  Johan Geisler JUL og Pavia Josefsen GHB til overtelemekanikere, 
Peter Andreassen EGM til telemekaniker, Hans Peter Kleemann GHB, Samuel 
Lyberth GHB og Søren Lynge JUL til teleoverassistenter, Ane Bidstrup JUL til 
teleassistent på prøve. 
 
Jubilæer: Radiooverassistent Niels Kleist, JUL og telekontrollør Karl Møller, GOD, 
begge 40 år.  Afdelingsingeniør E.A. Søndergaard 25 år. Teleoverassistent Louise 
Josefsen SKT og sondemand Bengt Lahrmann EGM 25 år. 
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Pensionering: Ingeniør Erik R. Traulsen efter 35 år og ministerialbetjent C.M. 
Frederiksen efter 41 år i tjenesten. 
 
Dødsfald: Sektionsingeniør P.B. Pingel Rasmussen KH, pens. civilingeniør August 
Septimius KH. 
  
1984 
På et samlet ledermøde i februar besluttes det, at TELEs ledelse skal flyttes til 
Grønland inden 1990. 
 
I rækken af større bygder får Fiskenæsset FM-radiofonisender. 
 
Danmarkshavn får status som skib og får derved telefonforbindelse til den øvrige 
verden via MARISAT-satellitsystemet. 
 
Teleskolen i Julianehåb overdrages til Grønlands Handelsskole under 
Hjemmestyret. 
 
Datanet (internt multiplexnet) idriftsat. I løbet af kort tid 300 abonnenter. 
 
Palle Helmann Nielsen afløser Flemming Lundhøj som teleingeniør i Nuuk. 
 
Telechef Børge Wulffsberg går på pension 31. jan. 
 
Udnævnelser: Telefonmontører: Isak Kristiansen, Qeqertarsuaq og Bjørn 
Johansen, Uummannaq, Unne Christensen KH til kontorfuldmægtig, Finn 
Knudsen GHB til assisterende teleingeniør. 
Ansættelser/forflyttelser: Søren W. Sørensen GHB som teleoverkontrollør KH, 
Einar Gade-Jørgensen som telekontrollør i KH, Erik C. Nielsen KH som 
montagemester. 
 
Runde dage: "Sylte" (Knud H. Nielsen) 60 år, Poul Ib Sikimsen, Qaanaaq 50 år. 
 
Jubilæer: Overtelegrafist Verner Hansen GHB 25 år. 
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Pension Bådfører Josef Joelsen, Nuuk (ansat 1950 som sendervagt, siden som 
bådfører på "Siut" og "Aligoq" og de sidste seks år som formand) og Telesouschef 
E.A. Søndergaard. 
 
Dødsfald: pens. telegrafist Sofus Olsen GHB 75, ansat 1. feb. 1929 og pens. telbet 
Svend Lund Jensen. 
  
1985 
Det grønlandske telenet er i det store hele færdiggjort og funktionsdygtigt med 
en tidssvarende generation af udstyrstyper. Ledelsen mener, at TELEs indsats nu 
bevæger sig fra anlægsvirksomhed mod driftsvirksomhed. 
 
Det gamle Philips SHF og norske VHF radiokædeudstyr på strækningen 
Julianehåb-Narsaq-Narsarsuaq udskiftes med 2 GHz UHF-udstyr af samme type, 
som på hovedkæden. 
 
Radiokæde etableres mellem Scoresbysund og olieefterforskningsomradet i 
Jameson Land. 
 
Telefonabonnenterne i Qaqortoq teleregion får selvvalg til Danmark og udlandet. 
 
Den første skriftlige driftsaftale indgås mellem Kalaallit Nunaata Radioa og TELE. 
 
Pr. 18. juni er der i alt 12.122 telefonabonnenter. 
 
Det årlige telegramantal er faldet til i alt ca. 80.000 (mod ca. 500.000 i 1971). 
Der indledes samarbejde mellem Grønlands Postvæsen (GP) og Grønlands 
Televæsen (GT) med første opgave, at GP overtager telegramtrafikken og 
indarbejder den i POSTFAX-tjenesten. 1. juni overtager GP teleekspeditionen i 
Søndre Strømfjord som et første skridt i et yderligere samarbejde. 
 
Teleafdelingen flytter fra Struensegade til Rosenvængets Allé. 
 
Sidste hold teleelever afslutter deres grunduddannelse. 
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Telechef Tage Iversen starter lederudviklingsprojektet "Immikkoortortani 
Pisortassanik Pikkorissaaniarneq" (IPP) for at udvikle lederemner blandt de 
grønlandske medarbejdere. 15 udvælges til at deltage i projektet. 
Projektledelsen består af Johs. Rosing og Einar Gade Jørgensen. 
 
Grønlands Televæsen fylder 60 år den 6. september. 
 
Anton M. Christoffersen ansættes 1. april som afdelingsingeniør. 
 
Pensionering: Fru. Inger Bützow og civilingeniør og redaktør Palle Juul. Dermed 
lider den populære "Interne Meddelelser" bladdøden. 
  
1986 
INUKSAT/DANSAT udrustes til at kunne overføre TV fra Blåvand til 
satellitstationerne i Grønland. 
 
INTELSAT mister en satellit under opsendelsen. 
 
Der etableres 4 direkte kanaler på satellit- strækningen Ammassalik - Blåvand og 
3 på strækningen Upernavik - Blåvand. Derved ændres disse forbindelser fra 
dobbelthop til enkelthop og de to byer får samtidig selvvalg til Danmark og 
udlandet. 
 
Landstinget beslutter på sin forårssamling, at der over en årrække skal etableres 
TV-spredning til alle beboede steder, hvor der endnu ikke er mulighed for at 
modtage TV. Som det første af disse steder får Kangerlussuaq TV-tilslutning. 
 
FM radiofonidistributionsnet etableres i Ammassalik distrikt. 
 
Antallet af telefonabonnenter stiger med 7,9% til godt 13.000. 
Telefonsystemerne er for de fleste byers vedkommende meget presset og 
telefoncentralerne (ARK) blokerer ofte. TELE gennemfører oplysningskampagne 
for at lette problemet, da TELE må trække på offentlighedens forståelse og 
velvilje. 
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Telefoncentralen (ARF) i Nuuk udvides fra 4.000 til 5.000 tilslutninger. 
 
Telefonabonnenterne i Aasiaat og Nuuk teleregion får selvvalg til Danmark og 
udlandet. 
 
Den fælles telexcentral i Nuuk udvides med 48 tilslutningsmuligheder. Antallet af 
telexabonnenter stiger med 11, men tjenesten er for alvor begyndt at mærke 
konkurrencen fra data- og fax-transmission. 
 
TELE har vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret teknisk personale og 
andre personalekategorier. 
 
I 1986 har der været ansat 27 EFG-elever og - praktikanter ved TELE. 
 
Tage Iversen forlader TELE for at blive direktør for P&T, Teleinspektionen. 
 
Anton M. Christoffersen udnævnes til telechef. 
 
TELE's Veteranklub etableres på initiativ af H.K. Nielsen, J. Chr. Jensen "Skipper". 
Deres tanke var, at den kun skulle være for mænd, men takket være bl.a.  Jytte 
Paris og Hanne Lange blev det ikke sådan. 
  
Grønlands Radio indgår 10-årig aftale med P&T, der gør det muligt at 
transmittere 50 timer af Danmarks Radio's TV-programmer til Grønland pr. år. I 
årets løb gennemføres fem transmissioner af VM-fodboldkampe  
  
1987 
1. januar overtager Hjemmestyret GTO og dermed TELE. Som 
hjemmestyrevirksomhed har GTO fået navnet Nunatsinni Teknikkikkut 
Ingerlatsivik - forkortet Nuna-Tek. TELE blev en selvstændigt resultatområde 
indenfor Nuna-Tek med det forkortede navn Nuna-Tek Tele, eller i daglig tale 
blot TELE, som altid. 
 
Telechefen flytter fra Teleafdelingen i København til GTO-direktoratet i Nuuk. 
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TELE er nu organiseret med teleledelsen i Nuuk, teleregioner i Qaqortoq, Nuuk 
og Aasiaat, telestationer i de øvrige byer samt teleafdelingen i København. 
 
Holdningsændringen i retning af at betragte TELEs abonnenter som kunder 
bekræftes ved oprettelse af en Kundetjeneste med ledelsen i Nuuk og 
kundekontorer i de tre regioner. 
 
Samtidig effektiviseres den tekniske drift ved oprettelse af Teknisk Driftsledelse i 
Nuuk, således at planlægningen og koordineringen nu foregår i Grønland i stedet 
for som hidtil i København. 
 
Ved forhandlinger med INTELSAT, hvor P&T som rigsmyndighed er TELEs 
advokat, lykkedes det at få en 5-årig kontrakt på dobbelt så mange satellitkanaler 
som hidtil. 
 
Satellitstation for ICAOs flykommunikation mellem Europa og Amerika etableres i 
Narsaq Kujalleq (Frederiksdal). 
 
KNR TV føres frem til Aasiaat, Kangaatsiaq, Niaqornaarsuk, Akunnaaq, Innaarsuit, 
Qeqertaq, Qassimiut og Tasiusaq. 
6 mio. kr anvendes på at forbedre bygdetelefonerne. I Qassimiut etableres anlæg 
for knapt 30 telefonabonnenter. I Qassimiut, Itilleq og Oqaatsut etableres 
ledningskoncentratorer, hvor 3 abonnenter får direkte forbindelse til nærmeste 
by og 8 abonnenter deles om en fjerde radiokanal. Innaarsuit får koncentrator, 
hvor 8 abonnenter deles om 1 radiokanal. De hidtidige VHF-kanaler bibeholdes 
for offentlig telefon fra KNI's butik for bygdernes øvrige beboere. 
 
I Sisimiut etableres lokal UHF radio link for at aflaste kablet mellem 
telefoncentralen og radiokædestationen på Tømmermandsøen. 
 
Antallet af telefonabonnenter stiger med 11% til 14.729 ved årets udgang. 
Telefontætheden er nu 27 pr. 100 indbyggere. Antallet af telexabonnenter 
stagnerer omkring 375, mens anvendelsen af telefax er stærkt stigende. 
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Automatisk vejrstation etableres forsøgsvis på radiokædestationen "Top 775". 
Telefoniske informationer om aktuelle vejrforhold gives af talemaskine. 
 
Datapak-tjeneste sættes i forsøgsdrift. 
 
I samarbejde med KNR indledes flerårigt TV udbygningsprogram, der skal skaffe 
TV-dækning alle steder i Grønland. Foreløbig er der offentligt TV i Tasiusaq 
(Nanortalik), Qassimmiut, Qeqertaq, Innaarsuit, Akunnaaq, Niaqornaarsuk, 
Kangaatsiaq, Aasiaat og Kangerlussuaq. 
 
TELE's 2-årige lederudviklingsprojekt - IPP - afsluttes med succes i oktober. 12 af 
de 15 startende fuldfører. 
 
TELEs årsomsætning (målt ved udgifterne inkl. afskrivning og forrentning) blev på 
335,4 mio. kr. Indtægterne var 322,0 mio kr. 
  
1988 
23. nov. bliver en markant dag i TELEs historie. Denne dag blev den første digitale 
telefoncentral (DIKON) sat i drift i Ilulissat. Dermed tog TELE det første skridt ind i 
digitalalderen. 
Ilulissat fik den første digitale telefoncentral, fordi det var den by, hvor den 
gamle central havde sværest ved at følge med. Den nye central medførte 
sådanne forbedringer, at TELE lige efter idriftsætningen modtog fejlmeldinger, 
fordi man straks fik klartone, når man løftede telefonrøret af. 
 
Grundet INTELSATs tab af en satellit under opsendelsen i 1986 må TELE skifte fra 
den hidtil benyttede satellit til en ældre. 
 
Tasiussaq får telefonkoncentratorer for 11 abonnenter. 
  
1989 
Nuuk får digital telefoncentral. 
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Nuussuaq og Kullorsuaq får tidssvarende forbindelser med omverdenen via 
Upernavik. Dette er gjort ved at etablere en 200 km radiokædeafgrening med to 
ubemandede repeaterstationer. Det omfattende projektet er historisk, da det 
afrunder den epoke, hvor bygdernes eneste teleforbindelse var en lille HF eller 
VHF radiostation hos bygdebestyreren. 
 
Satellitforbindelsen til Qaanaaq giver problemer, da den udtjente satellit, som 
TELE blev henvist til i 1988 er begyndt at bevæge sig i 8-tal og dermed periodisk 
forsvinder bag horisonten, så forbindelsen afbrydes. Årsagen er, at brændstoffet 
til satellittens styreraketter er ved at slippe op. 
  
1990 
Grønlands Televæsen bliver en selvstændig hjemmestyreejet, nettostyret 
virksomhed med navnet TELE Attaveqaatit. Der indledes en omfattende 
tilpasning af TELE's struktur til, at ledelsen efter politisk ønske nu er placeret i 
Grønland. Flest mulige funktioner skal snarest overflyttes fra Teleafdelingen i KH 
til Nuuk. Markedslinien flyttes straks til Nuuk. Medarbejderstaben i KH reduceres 
fra 100 til 60 medarbejdere. Størstedelen af de resterende vil være beskæftiget i 
Teleteknisk Anlægslinie, der først skal overflyttes, når den nødvendige know-how 
er tilvejebragt ved uddannelse af hjemmehørende ingeniører og teknikere. 
Øvrige i KH skal varetage daglige kontakter til danske og udenlandske 
myndigheder. 
 
TELE's driftsresultat efter forrentning og afskrivning bliver et overskud på 24,7 
mio. kr.  
 
Aasiaat og Sisimiut får digitale telefoncentraler. 
 
Store Nordiske Telegrafselskab (GNT) nedlægger atlantkablet ICCAN og sælger 
forstærkerstationen i Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) til TELE. 
 
Amerikanerne forlader DYE-1, hvorfor TELE hastende må etablere eget ubeman-
det dieselelværk til sin repeaterstation på stedet. 
  



 

262 
 

Ved årsskiftet 90/91 begynder KNR produktionen af en daglig grønlandsk TV-avis, 
Qanorooq. TELE etablerer en "TV-returkanal" på radiokæden, således at KNR kan 
modtage indslag fra andre byer end Nuuk. Som de første byer tilkobles 
Qaqortoq, Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.  
  
1991 
Digital satellitstation sættes i drift i Qaqortoq med forbindelse til Danmark 
(Herstedvester) via EUTELSAT. Hermed er der etableret en betryggende 
reservevej for DANSAT systemet. Forbindelsen er fuldt udbygget til TV-
transmissioner fra Danmark til Grønland, når KNR har behov, og er forberedt for 
transmissioner den modsatte vej. 
 
Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq og Qaqortoq får digitale 
telefoncentraler. 
 
VHF-anlæg etableres på Qaarsorsuaq (Sanderson Hope) syd for Upernavik til 
forbedring af sikkerheden for søfarende. 
 
Landsstyret godkender TELEs indstilling om udskiftning af radiokæden med 
digital radiokæde. TELEs anlægsafdeling tager straks fat på projektering og 
planlægning. Udbudsmateriale sendes til de 12 mest kompetente fabrikanter på 
verdensmarkedet. Af disse får Siemens leveringsaftalen den 29. april. 
 
Første etape af infrastrukturprojektet (hytter, antennemaster og 
strømforsyningsanlæg) for den digitale radiokæde gennemføres på strækningen 
Nuuk - Paamiut. 
  
1992 
Processen med flytning af flest mulige af TELE's funktioner fra Danmark til 
Grønland afsluttes. For første gang i TELE's historie er den daglige ledelse og 
samtlige driftsopgaver samlet i Grønland. 
 
Ingeniør, cand. polyt. Mogens P. Müller færdiggør den strategiske langtidsplan 
for TELE, "TP 2000". 
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TELE Greenland International etableres forsøgsvis som resultatcenter med 
henblik på at skaffe indtægter ved "systemeksport" af TELE's særlige know-how. 
 
Første etape af digital radiokæde etableres Nuuk - Paamiut. Tasiilaq, 
Ittoqqortoormiit, Qaanaaq, Pituffik, Qasigiannguit, Kangerlussuaq, Kangaamiut, 
Maniitsoq og Narsarsuaq får digitale telefoncentraler. 
 
Satellitforbindelserne Nuuk - Albertslund og Tasiilaq - Albertslund digitaliseres. 
 
Driftsforstyrrelser på satellitsystemet, da TELE har været tvunget til at benytte en 
udtjent INTELSAT satellit, der mangler brændstof til stabiliseringsmotorerne. 
INTELSAT bjerger og reparerer defekt satellit og placerer den korrekt, hvorefter 
forbindelserne til Upernavik og Qaanaaq atter fungerer. Den midlertidige 
forbindelse Kangerlussuaq - Pituffik - Qaanaaq via GE Americom's satellitsystem 
stoppes, mens den fortsætter som sikring for telefonforbindelsen Kangerlussuaq 
- Pituffik. Pituffik får offentlig, digital telefoncentral. 
 
INTELSAT satellitstation etableres i Kangerlussuaq, hvilket også giver direkte 
telefonforbindelse for flykontroltjenesten til Island og Canada. 
I Sydgrønland udskiftes alle 1-kanals VHF bygdeforbindelser med 2-kanals. I 
Nordgrønland dubleres 1-kanals forbindelserne til Tussaaq, Illorsuit, Ukkusissat 
og Saqqaq. 
  
Datapaktjenesten (X25) er under hastig udvikling. Global kortbølgetjeneste, 
telefonvejrudsigt og telefontjeneste NMT900 indføres. Mobiltelefontjenesten 
indledes med et forsøgsprojekt i Nuuk. 
 
TELE indgår aftale med Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen) om 
vedligehold af teleteknisk udstyr; A/G tjenesten (flykommunikationen) overføres 
fra TELE til AFIS (lufthavnenes tårnfunktioner). I nov. sker den første omlægning i 
Nuuk. 
 
I 10-året for etablering af KNR TV kan KNR fra den 1. nov. også sende 
samtidigheds TV til yderdistrikterne: Upernavik, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og 
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Ammassalik, samt modtage daglige TV nyhedsudsendelser m.v. fra Danmark. De 
nye muligheder demonstreres 13. dec. med transmissionen af DR's årlige 
julehilsener til Grønland. 
  
1993 
Satellitforbindelsen Tasiilaq-Nuuk digitaliseres. TV receive only satellitstation 
etableres i Uummannaq. Hermed er alle større befolkningsområder i landet 
dækket af direkte TV ("samtidigheds TV"). 
 
Den digitale radiokæde færdiggøres Paamiut - Qaqortoq. Trafikvejene over 
satellitsystemerne INTELSAT fra Nuuk og INUKSAT fra Qaqortoq kan herefter 
supplere hinanden og øge sikkerheden. 
 
Foreløbig digital radiokædeforbindelse etableres Nuuk - Sisimiut (DAV). 
 
Digitale telefoncentraler etableres i Narsarsuaq, Kangerlussuaq, Ittoqqortoormiit, 
Ammassalik, Kangaamiut og Qasigiannguit. Dermed er digitaliseringen oppe på 
66%. 
1-kanals VHF forbindelserne til Nuugaatsiaq og Ikerasak dubleres. Ikerasak får 
installeret koncentrator (DEFT) således at 8 abonnenter kan få "partstelefon". 
 
Forsøgsprojekt i Nuuk for indførelse af mobiltelefon afsluttes tidligt på året med 
beslutning om at indføre tjenesten. Projektet har sat gang i en kraftig udvikling i 
mobiltelefontjenesten med vækst til 395 abonnenter. Mobiltelefon etableret i 
Sisimiut og Kangerlussuaq. 
 
Som den sidste omlægges A/G tjenesten (flyradio) i Qaqortoq til AFIS tjenesten i 
lufthavnene. 
 
Det amerikanske selskab IN-FLIGHT PHONE etablerer den første basisstation i 
Qaqortoq til ekspedition via TELE's net af telefonsamtaler fra passerende 
amerikanske rutefly. 
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Telefontaksterne pr. minut sænkes: til Danmark fra 12 til 11 kr. Mellembys fra 
5,95 til 5,50 kr. Lokaltaksterne 3,50 til 2,50 kr. 
 
Datakommunikationen udvikles og muliggør brug af Dankort i byerne på 
radiokæden. 105 terminaler etableres. 
 
Pr. 31/12 er TELE's personaletal 449 med 397 i Grønland og 52 i Danmark. 
Andelen af hjemmehørende medarbejdere i Grønland stiger til 68%. 
 
Knud G. Andersen ansættes som chef for anlægsafdelingen og TELE Greenland 
International i København. 
  
1994 
1. januar bliver TELE Attaveqaatit et hjemmestyreejet aktieselskab med navnet 
TELE Greenland A/S med Anton M. Christoffersen som direktør. 
 
TELE Greenland International A/S etableres som datterselskab. Selskabet får sit 
internationale gennembrud med leverance af 3. mio kr. projekt til teleoperatør i 
Filippinerne. 
Digital radiokæde idriftsættes Nuuk - Paamiut - Qaqortoq.  Satellitforbindelserne 
Kangerlussuaq - Albertslund og Aasiaat - Albertslund 
digitaliseres.  Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Arsuk samt Qaarsut, får digitale 
telefoncentraler. 
 
Bygderne Illorsuit, Niaqornat og Nuugaatsiaq får moderne telekommunikation 
incl. TV og FM-radio fra KNR via radiokæden. Upernavik Kujalleq (Søndre 
Upernavik) får moderne telekommunikation via mindre satellitstation (en af 
Peter Malmberg udviklet "bygdestation"). 
 
Lavine i Narsarmiut forvolder store skader på de teletekniske installationer. 
 
Mobiltelefon etableret i Qaqortoq, Ilulissat og Aasiaat. Abonnetantallet stiger 
med 144% til 964. 
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Dankortet er blevet et meget brugt betalingsmiddel. Antallet af terminaler steget 
fra 105 til 178. 
 
Antallet af telefonmøder stiger med 10% til 550. Telefonplysningen stiger 
beskedent til 350.000 oplysninger. 
 
Det samlede driftsresultat for koncernens første år som aktieselskab giver et 
regnskabsmæssigt resultat på 39,1 mio kr. efter hensættelse til udskudt skat på 
24,8 mio. kr. 
 
Med en omsætning 484,8 mio kr. har der været en omsætningsfremgang i 
forhold til 1993 på 23 mio kr., der fordeler sig på: Telefontjenesten 1,3 mio. 
Mobiltelefon 5,8 mio. Skibsradio -3 mio. Faste kredsløb 2,8 mio. Salg og service 
14,6 mio. (heraf TELE Greenland International -2,7 mio kr). 
 
Anlægsinvesteringen (-produktionen) på 120,5 mio kr. er medtaget i 
bruttoomsætninen. 
 
  
1995 
27. november "bryder" TELE Greenland Tele Danmarks monopol og indvier egen 
satellitstation i TV-byen i Gyngemosen for overførsel af TV- programmer til og fra 
Grønland. 
 
TELE Greenland udgiver strategisk langtidsplan 1994-2003. 
 
I august kobles udvalgte testbrugere til Internettet på forsøgsbasis. 
 
Digital radiokæde idriftsættes Nuuk - Maniitsoq. 
 
Digitale satellitstationer etableres i Pituffik og Savissivik. 
Satellitforbindelserne Kangerlussuaq - Nuuk, Upernavik - KH, Upernavik - Aasiaat, 
Upernavik - Uummannaq og Nuuk - Albertslund digitaliseres. 
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Narsaq, Nanortalik, Alluitsup Paa, Narsaq Kujalleq, Ukkusissat, Saattut, Ikerasak, 
Qeqertat, Saqqaq, Upernavik Kujalleq, Kullorsuaq, Savissivik og Moriusaq får 
digitale telefoncentraler. 
 
Mobiltelefon etableres i Qasigiannguit, Maniitsoq, Paamiut, Narsaq og 
Nanortalik. 
 
Bygderne Savissivik, Moriusaq, Ukkusissat, Ikeresak, Saqqaq og Qeqertat 
tilsluttes det offentlige telefonsystem. 
 
Antal telefonabonnenter stiger med 6% til 19.599. Antal mobiltelefonabonnenter 
stiger med 115% til 2.052. 
 
Som i tidligere år er 25 STI elever under uddannelse indenfor handel og kontor 
(60%) samt elektronik- og datamekanikere. 4 HK og 2 elektronikmekanikere 
udlært. Nyt hold på 8 håndværkere begynder på den 2- årige 
telefonmontøruddannelse. 
Boligmangel medfører øgede personaleudgifter grundet dyr vakant-
indkvartering. TELE beslutter at investere i køb eller opførelse af 
personaleboliger. 
  
1996 
Udskiftningen af det analoge telefonsystem med et digitalt i alle byer og større 
bygder er afsluttet. Efter Island er Grønland dermed det andet land i verden, 
hvor telefonsystemet nu er totalt digitaliseret. 
 
Det digitale system og den øgede telefontrafik har fra den 1/1-1996 gjort det 
muligt at nedsætte telefontaksterne i Grønland med ca. 10% for lokale samtaler, 
20% for mellembys samtaler og 5-10% for udlandssamtaler. 
 
1. januar åbnes adgangen til Internettet på kommerciel basis med 
tilslutningsafgift og et fast kvartalsabonnement. Ved årets udgang er 528 
tilsluttet via modem og seks institutioner via faste kredsløb. 
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ISDN-2 tjeneste etableres for telefon- og datatrafik samt videokonferencer m.v. 
Sundhedssektoren og landsretten gennemfører pilotforsøg indenfor telemedicin 
og fjern-retsmøder. 
 
Datakommunikation via det offentlige Routernet sættes i drift med 100 
netknuder og 1.200 tilsluttede edb-enheder. 
 
Digital radiokæde idriftsættes Maniitsoq - Kangaamiut - Sisimiut - Kangaatsiaq - 
Aasiaat - Qeqertarsuaq - Qasigiannguit -Uummannaq. 
 
I Ammassalik kommune oprettes radiokæder til samtlige bygder. Systemet 
tilbyder bl.a. digital telefon og ISDN samt TV og FM-radio fra KNR. 
 
Digitale telefoncentraler etableres i Qassimiut, Aappilattoq, Sarfannguit, Qaarsut, 
Niaqornaat, Illorsuit, Nuugaatsiaq, Ukkusissat, Saatut, Ikerasak, Kangersuatsiaq, 
Tasiusaq, Isortoq, Tiniteqilaaq, Kuummiut, Sermiligaaq, Kulusuk. 
 
Mobiltelefon etableres i Uummannaq og Qeqertarsuaq samt i Pituffik. 
 
Antal NMT 900 mobiltelefonabonnenter stiger med 101% til 4.122. 
 
Den maritime radiosamtaletrafik falder med 16%. Det voksende antal 
mobiltelefoner er den primære årsag. 
 
I forbindelse med olieefterforskningen på Nuusuaq oprettes repeaterstation, der 
forbinder siten med den digitale radiokæde. 
 
Telecenteret i Nuuk udvides med tilbygning for erhvervsafdelingen og den 
tekniske anlægsafdeling i Grønland. 
 
TELE Greenland International får et driftrsresultat på -2 mio kr. Ultimo 1996 er 
ordrebeholdningen 23 mio kr. 
 
TELE Greenland Phillippines Inc. etableres med Eilif Kyrin som leder. 
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1997 
Kalaallit Allakkeriviat (Grønlands Postvæsen) sammenlægges med TELE som 
divisionen POST Greenland. Med ca. 200 postmedarbejdere tæller den fælles 
virksomhed godt 650 personer. 
 
Opførelsen af den digitale radiokæde afsluttes med strækningen Qaqortoq - 
Narsaq - Narsarsuaq samt - Nanortalik - Alluitsup Paa. 
 
Digitale telefoncentraler etableres i Tasiusaq, Ammassivik, Itilleq, Ikerasaarsuk, 
Iginniarfik, Ikamiut, Ilimanaq, Nuussuaq, Aappilattoq, Kapisillit og Siorapaluk. 
 
Mobiltelefon NMT-900 etableres i Kangaatsiaq. Dermed har alle byer på 
Vestkysten mobiltelefon. 
 
Digital forbindelse etableres til Siorapaluk med bl.a. telefon og ISDN samt TV og 
FM radio fra KNR. 
De 5-cifrede telefonnumre udskiftes med 6-cifrede. 
   
Mange gamle omstillingsanlæg hos abonnenterne udskiftes med digitale. 
  
Mulighed for videomøder mellem op til seks lokaliteter indføres. 
 
ISDN faciliteterne benyttes til forsøg med fjernundervisning i folkeskolen i 
Ammassalik kommune. 
 
I løbet af året stiger antallet af telefonabonnenter med 10,6% til 23.361, 
mobiltelefonabonnenter med 56,7% til 6.481 og internetbrugere med 177% til 
1.472. 
 
TELE/POST uddanner 10 STI-elever årligt. Heraf er 2-3 elektronik- og 
datamekanikere mens resten er kontoruddannede. 
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TELE Greenland International A/S udfører projekter og rådgivning indenfor 
teleområdet i Danmark og det øvrige Skandinavien samt i Filippinerne og 
Indonesien. 
  
1998  
1. januar overføres den danske stats hidtidige eneret til telekommunikation 
mellem Grønland og omverdenen til Grønlands Hjemmestyre. Dermed har TELE 
reelt det samlede ansvar for den nationale og internationale telekommunikation. 
Til afvikling af en vis del af trafikken mellem Grønland og omverdenen etablerer 
TELE et "brohoved" ved satellitstationen i TV-byen i Gladsaxe. 
 
Nuuk Radio ophører med at være kystradiostation. Dens opgaver deles mellem 
Aasiaat og Qaqortoq Radio. 
 
Det globale, automatiske maritime sikkerheds- og varslingssystem, NAVTEX 
(Navigational Telex), etableres med sendestation på Kookøerne. 
 
Tilvæksten i internettilslutninger stiger med 46%. Den stigende interesse for 
Internet medfører nye tjenester og forøget kapacitet. Forbrugeradfærden 
afspejler den internationale udvikling på områder som informations- og 
dataudveksling/-søgning, deltagelse i diskussionsklubber, Internethandel (e-
handel) m.v. Internetkapaciteten udvides med en ekstra forbindelse via USA, 
hvortil hovedparten af trafikken går. 
 
TELE afsætter ressourcer til projekter indenfor telemedicin og fjernundervisning. 
Adgang til videokonference etableret i alle telebutikker. 
 
Antallet af telefonabonnenter stiger med 6,4% i forhold til 1997 til 24.968 
abonnenter, svarende til 44,5 pr. 100 indbyggere. 
 
Etablering af nye, digitale omstillingsanlæg giver mulighed for tilslutning via 
ISDN2 og ISDN30. Dermed tilbydes kunderne Direct Dialing In (DDI). Antallet af 
ISDN2 kunder stiger med 41,2% i 1998 til 289. Mange store kunder vælger 
ISDN30. 
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Naajaat, Nutaarmiut, Oqaatsut, Saarloq, Qassiarsuk, Aappilattoq, Eqalugaarsuit 
og Kangilinnguit får egen telefoncentral. Dermed har 99,2% af 
bygdebefolkningen fuld adgang til offentlig telefon. 
 
På Holms Ø etableres ekstra repeater for at forbedre forbindelsen til Kullorsuaq. 
 
Antallet af NMT-900 mobiltelefonabonnenter stiger med 24,7% i forhold til 1997 
til 8.607. 
 
15. december indvies GSM-900 i Sisimiut, Ilulissat, Kangerlussuaq og Nuuk. Ved 
udgangen af året er abonnentantallet 292. 
 
TELEs film "Grønland - et informationssamfund" har premiere. 
 
Postledelsen flytter fra Qasigiannguit til Teleledelsen i Nuuk. TELE og POST flytter 
sammen i nye TELE- POST centre og sammenlægning af telebutikker og posthuse 
gennemføres i alle byer. POST Greenland opnår et godt økonomisk resultat. 
Tilskuddet fra landskassen bortfalder endeligt. 
 
TELE Greenland nøgletal: nettoomsætning: 613 mio. kr., bruttoomsætning: 688 
mio, kr., driftsudgifter: 648 mio. kr., resultat før skat: 40 mio. kr., nettoresultat: 
25 mio. kr. 
 
TELE Greenland International A/S opnår tilfredsstillende resultat på 1,7 mio kr. 
Strategien ændret til koncentration om nærmarkedet i Europa. TELE Greenland 
Phillippines Inc. lukkes. 
  
1999 
Den politiske målsætning om, at alle byer og bygder skal have adgang til 
moderne telekommunikation, opfyldes i 1999. 
 
Afslutningen på opgaven var telefonisering af Uunarteq og Itterajivit i 
Østgrønland. 
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Hermed har alle borgere i byer og bygder fuld adgang til det samlede udbud af 
teletjenester, der tilbydes via det almindelige, digitale telefonnet. 
 
Dækning med GSM mobiltelefonnet etableres i Uummannaq, Qaarsut, 
Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat, Maniitsoq, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq 
og Nanortalik. GSM-nettet udbygges med data og fax. Der idriftsættes roaming 
med Tele Danmark og Sonofon, det finske Sonera og den største operatør i 
Island, Landssími Íslands. Herefter kan grønlandske GSM telefoner bruges i disse 
lande. 
 
NMT-basisstation etableret på radiokædestationen "TREF" i 900 meters højde 
lidt nord for Nanortalik til forbedring af dækningen for den kystnære skibstrafik. 
 
Iridiumtjeneste via kredsene satellitter idriftsættes til brug for forundersøgere, 
ekspeditioner, mineralefterforskning- og udvinding samt fiskere, fangere og 
andre, der befinder sig udenfor det almindelige telefonsystems 
dækningsområde. 
 
TELE påbegynder etablering af "brohoved" for telekommunikation med 
satellitstationer på Avedøre Holme i Danmark. 
 
Fåreholderne i Vatneverfi området får KNR fjernsyn via repeater på Eqaluit 
Qaqqaa og en kraftig TV-sender i Qaqortoq. 
 
For at forebygge leverandørproblemer påbegyndes udbygning af den digitale 
radiokæde til fuld kapacitet. 
 
Arbejdet med at imødegå år 2000-problemet indenfor hele edb-området 
afsluttes. (Som et resultat af den målrettede indsats forløb overgangen til det 
nye årtusinde uden nævneværdige problemer). 
 
I løbet af året stiger antallet af telefonabonnenter til 25.617, antallet af NMT-900 
abonnenter falder fra 8.607 til 7.623, mens antallet af GSM-900 abonnenter 
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vokser fra 292 til 5.053. Dette giver en samlet vækst for de to mobiltjenester på 
42,4%. Samlet stigning i målt taletid: 3 mio. minutter. 
 
Antallet af abonnenter på Internettet stiger med 77%. 
 
TELE-POST Centre med fælles kundeekspeditioner etableres efter et fast 
indretningskoncept i Narsaq, Nanortalik, Paamiut, Qasigiannguit, Uummannaq, 
Upernavik, Pituffik og Kangerlussuaq. Indretningen af TELE-POST Centre 
gennemføres i de kommende år. 
 
POST Greenland i Nuuk begynder at holde åbent om lørdagen. 
 
Profilbeklædning (uniformer) indføres for alle postbude og postbetjente. 
 
TELE danner sammen med Greenland Tourism aktieselskabet Santa Claus of  
 
Greenland Foundation for at oplyse verden om, hvor den rigtige julemand bor. 
  
2000 
Fra TV-repeaterstationen på Eqaluit Qaqqaa etableres telefonforbindelse til 22 
fåreholdersteder, der dermed får fuld adgang til telefon- og Internet. 
 
TELE sponsorerer oprettelse af internetcaféer i en række byer. 
 
Lufthavnsrojekter udføres i Upernavik og Qaanaaq. 
 
TV-returkanaler (TV-kontribution) etableres fra Qeqertarsuaq, Narsaq, 
Nanortalik, Uummannaq og Qasigiannguit. 
 
GSM mobiltelefon etableres i Upernavik, Paamiut, Qaanaaq, Pituffik, 
Ittoqqortoormiit og Kangaatsiaq. 
 
Udbygningen af den digitale radiokæde til fuld kapacitet fortsætter. 
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160 km radiolink etableres til det svenske firma, Naustra's testbane for biler på 
indlandsisen ved Kangerlussuaq. 
 
TELE fejrer sin 75 års jubilæum 6. september ved at holde kaffemik for kunderne 
i alle telebutikker, posthuse og TELE-POST Centre. 
 
Grønlands Postkontor flyttes til lokaler hos Internationalt Postcenter på Amager. 
 
Satellitstationen i Avedøre Holme ved København indvies. Dette brohoved for 
telekommunikation har primært til formål, at TELE selv kan afvikle al trafik til og 
fra Grønland. Stationen giver yderligere muligheder for at TGI kan tilbyde sig som 
transitoperatør for 3. parts kunder på det internationale telemarked. 
 
2001 
 
Alt det følgende er kommet til efter udgivelsen af jubilæumsbogen, krøniken 
”TELE 75”:  
 
2002 
29. august 2002 fældes 240 meter masten på Telegraføen 
 
Tele sponsorerer al kommunikation vedr. Arctic Winter Games, der havde stor 
tilslutning fra hele det arktiske område på kloden. 
 
TELE-POST blev hædret med en fornem gave i form af guld-, sølv- og bronze-
ULU’er for sin store indsats. 
 
12.august blev den 240 m høje antennemast på Kookøerne ved Nuuk væltet 
efter 32 års drift. Den har været benyttet til udsendelse af KNR radio på 
mellembølge, telegrafi til skibene og pejlesignaler til fly- og skibstrafikken.  
 
Masten blev i sin tid brugt af amerikanerne til langbølgekommunikation i 
Kangerlussuaq. 
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Prepaid telefoni der fik navnet "Tusass" blev indført, og blev modtaget så godt, at 
man satte takstpriserne ned efter knapt tre måneder. 
  
2003 
I Hjemmestyrets " Strukturpolitiske Handlingsplan 2001" anmodes der om at 
offentligt boligbyggeri gradvis nedprioriteres, og at f.eks. virksomheder bliver 
opfordret til at bygge boliger til deres personale.  
 
1.jan. 2003 har TELE bygget 35 personaleboliger og der var yderligere 27 nye 
boliger på vej. 
 
Der er nu flere mobiltelefonbrugere end brugere af fastnettelefoner. I 
begyndelsen af december indføres hurtig internet-service ved navn ADSL i Nuuk. 
 
2004 
I marts måned blev der sendt 3.760.391 SMS’er, og i april blev det muligt at 
sende SMS-er til 170 lande i hele verden. 
 
Foråret: Teledirektør Hans Meinel går på pension. 
 
Sommer: Adm. Direktør Anton Christoffersen går på pension og afløses af Brian 
Buus Pedersen. 
 
TELE Greenland A/S beslutter at flytte hovedvægten i virksomheden til Nuuk, og 
det kommer på sigt til at koste arbejdspladser i København, hvor der sidder 41 
ansatte. 

Det vides endnu ikke hvor mange af jobbene der bliver nedlagt, hvor mange der 
flyttes, og hvor mange der bliver tilbage i København, men bestyrelsen håber at 
danske medarbejdere vil være åbne overfor at flytte med deres stilling til 
Grønland. 

- De ændringer der sker, er at en del af anlægsdivisionen overføres til Grønland, 
sådan at de fleste af anlægsaktiviteterne skal foregår her, siger TELE Greenlands 
bestyrelsesformand Kaj Egede, og fortsætter: 
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- Vi ønsker at have en fremtidssikret virksomhed. En virksomhed, som kan leve 
op til de konkurrencekrav, som er i dag, og som også kan honorere ejernes krav 
om udbytte og vores ønske om fortsatte takstnedsættelser. 

Den hidtidige divisionschef i København Knud G. Andersen og to afdelingsledere 
er allerede fratrådt, og bestyrelsesformanden forsikrer om, at fratrædelserne er 
sket i fuld dialog med bestyrelsen. 
  
TELE Greenland afvikler aktiviteter i U-lande 

TELE Greenland skifter strategi, hvad angår de internationale aktiviteter, som de 
ellers har profileret sig på. Der vil ikke længere blive satset på at sælge hele 
telefoniløsninger til for eksempel lande i Afrika. I stedet vil virksomheden 
koncentrere sig om det nære. 

- Nu trækker vi os ud af et forsøg på at sælge hele telekommunikationsløsninger 
ude i den store verden, fordi vi mener, at det for et lille teleselskab er for svært 
og for risikobetonet. Man skal huske på, at hvis vi beslutter os for at påtage os 
store forretningsmæssige risici, så er det jo i værste fald de grønlandske 
telekunder, som kommer til at betale regningen, hvis det går galt, siger direktør 
for TELE Greenland Brian Buus Pedersen. 

Han vil ikke kalde forsøget på at komme ind på internationale markeder for en 
fejlagtig satsning, og understreger, at det aldrig er forkert at forsøge at udvikle 
noget. 

TELE Greenland har netop varslet, at selskabet vil flytte flere stillinger fra 
København. Hvor mange vides endnu ikke. 
 

 
= End of story = 
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