
      

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 23. januar 2023. 

Vi var idag 47 medlemmer til mødet. Steen bød velkommen og 

orienterede om alle de emner, gode emner vi vil bede 

Borgmesteren tage under overvejelse i sit kommende foredrag. 

På programmet har vi en rejseoplevelse ”Sønderstrømfjord 2” 

ved Nils Middelboe. Inden vi giver ordet til Nils, skal vi synge 

”Så længe skuden kan gå” af Evert Taube/ Otto Leisner.  

I august 22 var Nils med frue på en ferietur til Sønderstrømfjord 

nu Kangerlussuaq, hvilke blev en stor oplevelse, samt 

fremkaldte minder fra dengang Nils var udstationeret på Sdr. 

Strømfjord i 1970, som værnepligtig Korporal på den 

amerikanske Sonderstrom air base- Sondy i ni måneder. Denne 

base indgik som et led i en radarkæde, der gik fra Island til 

Alaska, og var forbindelsesled til militære enheder af forskellige 

våbenarter. Nils holdt en meget spændende foredrag om sin 

udstationering, radarovervågning og hele det tekniske udstyr 

der indgik, ved vores tidligere møde d. 14. feb. 22. 

Amerikanernes store involvering i Grønland startede under 2. 

Verdenskrig, da Ambassadør Kamffmann uden om den danske 

regering indgik aftale med USA om etablering af baser på 

Grønland bla. Thule basen, som blev en af de største og 

vigtigste under den kolde krig. Sdr. Strømfjord fik stor 

betydning under anden verdenskrig med transport til England, 

det betød nemlig, at man via Grønland og senere Island- 

Keflavik basen- kunne flyve hjælp til England og derved undgå 

tyskernes ”Ulvekoble” ubåde, der på et tidspunkt havde stor 

succes med sænkning af skibstonnage. 

HC2 møde 23. jan. 2023 

Vi var 47 fremmødte medlemmer 

 deltagere 

Nils Middelboe på ferie i Søndre Strømfjord 

 

Historien om Camp Century: 

Den hemmelige by under isen. 

 Tysk dokumentar fra 2020. En 

tikkende affaldsbombe lurer under 

Grønlands indlandsis. Dens navn 

er Camp Century - en hemmelig 

amerikansk militærbase anlagt i 

1959. Da basen lukker ned i 1967, 

efterlader man størstedelen af 

Camp Centurys atomaffald. Men 

nu spår forskere, at det vil komme 

op til overfladen, når isen smelter 

på grund af klimaforandringer. 
Udløber: 30. jul 2023 

Næste møde mandag 30. jan. 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

 

Historien bag Dannebrog 

v/Anton Pihl 
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Nils tog os nu med på en rundvisning i Kangerlussuaq grønlandske navn for Sdr, Strømfjord og måtte 

konstatere at mange af de bygninger og faciliteter eks. Bowlingcentret, der var for 50år siden stod der 

endnu, men var tomme og blev ikke brugt. I dag er de fleste servicefaciliter centret omkring Lufthavnen. 

I området er der bygget nye huse og nu er det tilladt at bygge sommerhuse. På basen er der stadig 

amerikanske fly aktivitet. Beboerne er for de fleste beskæftiget på flyvepladsen. På det kulinariske 

område er der mulighed i hotellets restaurant og cafeteria og roklubben som ligger ved søen ”Lake 

Ferguson”. I Kangerlussuaq er der blevet oprettet et museum, meget interessant med historien om Sdr, 

Strømfjord basens betydning, organisation og ledelse. 

Amerikanerne overlod basen til hjemmestyret for $1 imod at grønlænderne ryddede op, det er endnu 

ikke gjort og ikke det eneste der skal ryddes op, generelt er affald et stort problem og ikke prioriteret 

højt 

Grønland er et smukt land med mange naturoplevelser og Nils tog os med på en guide tur forbi 

julemandens område til indlandsisen af meget dårlige veje og på gåben, til fisketur med picnic i det 

grønne og forbi ”The grave monument Marilyn Monroe”. 

 Den afsluttende middag blev indtaget i roklubben og med solnedgangen ved Lake Ferguson var det tid 

til refleksion over indtryk og oplevelser. 

Vi takker Nils for, at han har taget os med på sådan en oplevelse. 

 

Ref. Poul Erik Christensen 

Henrik Kauffmann             Niels Bohr 

Under 2 verdenskrig laver Henrik Kauffmann en overenskomst 

med den amerikanske regering. USA anerkender Danmarks 

suverænitet over Grønland, men får tilladelse til oprette militære 

baser på grønlandsk område. Det er men ikke helt tilfreds med i 

København. ( Se filmen ”Vores mand i Amerika”) 

Pas på julemænd 

Rensdyr 

pølse i 

Roklubbens 

restaurant 


