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 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

 

Næste møde 21. feb. 2022   

Mænds Sundhed 

v/Pia Møller 

Referat fra HC mandag den 14. februar 2022 

Vi var mødt op 35 personer, og vi begyndte som sædvanlig med en 

morgensang, ”En sømand har sin enegang”.  

Herefter Fortalte Nils Middelboe om sin tid på Grønland som KP-FS 

(Korporal-Fjernskriver tjenesten) Fra nov. 1970- Aug.1971. 

Nils er gift med Inger og har en datter og svigersøn, samt børnebørn. Nils 

har haft en karriere inden for Spedition og Shipping og været ansat i flere 

store virksomheder bla. F. L Smidt Og B.W. Contractors. Fritiden gik med 

sport og var på landsholdet i squash, herudover dyrkede Nils fodkoldt og 

løb. 

I 1970 aftjente Nils sin værnepligt i søværnet og blev uddannet i 

fjernskrivning. 

Efter endt uddannelse og clearing sammen med 5 andre skulle der trækkes 

lod om tjenestested, der faldt Nils lod på Grønland eller nærmere sagt 

Sønderstrømfjord Air Base. 

Sønderstrømfjord Air Base blev oprettet under krigen i 1941 efter aftale med 

den danske ambassadør Kaufmann (Udenom den danske regering) og skulle 

være en del af militære anlæg med store Radarstationer, der skulle indgå i en 

storstilet Radarkæde for Grønland Canada og USA. Denne Radar kæde 

skulle advare imod angreb. 

Til at varetage forbindelsen med amerikanerne, havde Danmark en lille 

organisation, som bestod af officer med rang af Major eller Orlovs kaptajn 

og KP-FS og en person mere. I denne gruppe indgik Nils som ansvarlig for 

de hemmelige og kodede meddelelser. Arbejdsopgaverne herudover bestod i 

almindeligt kontorarbejde og samarbejde med air police efter behov, men 

indrømmet var det ikke anstrængt rent arbejdsmæssigt.  

Sønderstrømfjord Air Base stod færdig og var klar i 1942, der var beboelser 

til både det militære og civile personel. Samtidigt var der udbygget med 

indkøbscenter med et stort sortiment af daglig fornødenheder og alt i senest 

nye elektronik, derudover var der biograf, svømmehal, badminton baner etc. 

Det var et helt samfund som var etableret mit i et vanskeligt terræn. 

I det daglige arbejde, med de hemmelige meddelelser anvendte man 

krypteringsmaskiner, hvor den mest kendte er den tyske ”Enigma”, som blev 

brugt under 2 verdenskrig, men i dag bruger man mere moderne udgaver. 

Radarstationerne DYE blev bygget på 10 meter høje ben og havde en 

størrelse på 36x36 meter og en højde på 15,25 meter, brændstof-og 

vandtankene blev gravet ned i indlandsisen. Alt materiale til disse 

megaanlæg blev fløjet ind med Fly, der havde fået monteret ski, således at 

de kunne lande på indlandsisen. 

Disse store Radar stationer er nu udfaset og vil med tiden, for nogle af dem, 

forsvinder i den store Frost Box – Indlandsisen. 

Sønderstrømfjord er i dag en stor civil lufthavn med udbygning af faciliteter 

for Rejsende. 

Og så historien om Willy- Moskusoksen, som elskede varmen fra 

landingsbanen og forvisningen herfra til mere barske egne, men stadighed 

vendte tilbage. 

Til sidst en tak til Nils Middelboe for et interessant foredrag om vor store ø i 

nord.  

 

HC2 møde 14. feb. 2022 

Vi var 35 fremmødte 

Albatros 

Faciliteterne på 

Sønderstrømfjord 

Ref: Poul Erik Christensen 

Niels fortæller om sin tid 

på Grønland 

”Enigma” 

C130D med ski 
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