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VELKOMMEN TIL TJENESTE VED GRØNLANDS KOMMANDO

1. Forord.

Denne folder er udarbejdet, for at informere dig og
din familie om forhold af betydning i forbindelse
med din kommende tjeneste ved Grønlands
Kommando (GLK).

Grønlands Kom-
mandos hoved-
kvarter er belig-
gende i Grønnedal,
et naturskønt, men
relativt afsides
område i Sydvest-
grønland. Trafik-
forbindelserne til
Grønnedal eller
Kangilinnguit, som
er det grønlandske
navn for stedet, er
set med en dan-
skers øjne meget
begrænsede, men
ikke unormale for
Grønland.

Tjenesten ved GLK er både spændende og af-
vekslende, og for en stor del af personellet er der
mulighed for at medbringe familien.
Tiltrædelse af tjeneste ved et tjenestested under
forhold, der for de fleste danske er ganske ukend-
te og fremmedartede, giver selvsagt anledning til
en lang række spørgsmål, og i de efterfølgende
afsnit søges det at give svar på i al fald de mest
forekommende af disse.
På baggrund af års erfaring gives endvidere en
række praktiske oplysninger og forslag til de med
oprejsen forbundne forberedelser. Videre er der
informationer om tjenestestedet, om Borgerser-
vicekontoret, herunder mulighederne for at få børn
i skole eller børnepasningsordning, og endelig er
der information om et væld af tilbud om aktiviteter
i fritiden.

Sidst i folderen finder du informationer om GLK
opgaver og kort beskrivelse af underlagte myn-
digheder.

2. Før oprejsen.

Kontaktperson.
Når vi fra Forsvarets Personeltjeneste har fået
oplysning om din tjeneste ved GLK, udpeges en
kontaktperson, hvis opgave er, at sikre dig og evt.
familie den bedst mulig start på tjenesten ved

GLK. Kontaktpersonen vil oftest være vedkom-
mende, du skal afløse eller være fra den afdeling,
hvor du skal forrette tjeneste.

Kommunale forhold.
Grønnedal er beliggende i Kommuneqarfik Ser-
mersooq. Kommunen blev etableret den 1. januar
2009 og består af de tidligere Nuuk, Paamiut,
Ivittuut, Ammassalik og Illoqqortormiut kommuner.
I Grønnedal findes et borgerservicekontor, der
varetager kommunale forhold i området.

Folkeregisteret.
Skal du forrette tjeneste i seks måneder eller me-
re, skal du ifølge grønlandsk skattelovgivning
foretage bopælsflytning. Kontakt til det lokale
danske folkeregister er ikke nødvendigt, idet til-
melding sker efter ankomst til Grønnedal ved per-
sonligt fremmøde på borgerservicekontoret. Det
bemærkes, at såfremt forsvaret betaler din og din
families udrejse, betragtes udrejsen som en flyt-
ning, hvorved tilmelding til folkeregisteret er obli-
gatorisk for hele den udrejsende familie.

Ved bopælsflytning til Grønland bortfalder børne-
familieydelsen (børnechecken).

Orlov.
Forældreorlov skal være ansøgt og godkendt af
den danske kommune inden oprejsen, idet Grøn-
land ikke er et EU-land. De fleste kommuner god-
kender/behandler normalt først orlovsansøgnin-
gen 3 måneder før første orlovsdag. Ved anmod-
ning vil kommunen i særlige tilfælde godkende
ansøgningen forinden de 3 måneder.

Skole og børnepasning.
Kontakt altid kommunen i god tid inden ankomst til
Grønnedal for ansøgning om plads til dit barn i
enten skolen eller børnepasningsordningen. Der
findes en forældreforening/skolebestyrelse, der til
enhver tid vil være behjælpelig med spørgsmål
vedrørende stedets faciliteter og muligheder for
familier med børn.
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Børnepasningsordningen drives af kommunen på
næsten samme vilkår, som for en dansk pas-
ningsordning. Der er ikke automatisk pasningsga-
ranti. Børnepasningen prioriteres efter forældre-
nes arbejdssituation. Forældrebetaling efter gæl-
dende takster.
Personalet består hovedsageligt af medrejsende
til tjenestegørende (lederen oftest med pædago-
gisk baggrund), samt medhjælpere efter behov.

Grønnedal Trivselsskole er en grønlandsk kom-
muneskole, hvor undervisningssproget er dansk.
Der undervises fra 1. til 10. klassetrin. I grønland
begynder eleverne i 1. klasse (dvs. dansk 0. klas-
se). 10. klasse afsluttes med en grønlandsk af-
gangseksamen. Der er mulighed for at blive frita-
get for prøve i grønlandsk.
Det varierer en del, hvor mange elever der er på
hvert klassetrin, derfor inddeles eleverne på hold,
så de får størst mulig udbytte af undervisningen.
Før eleven ankommer til Grønnedal, bør der tages

kontakt til skolen, så barnet kan få en god begyn-

delse på et nyt skoleforløb.

Undervisningen forestås af uddannede lærere og
kvalificerede vikarer.

Haves behov for gymnasial uddannelse er ekstern
undervisning nødvendig. I den forbindelse henvi-
ses til gymnasiet i Qaqortoq. Det skal understre-
ges, at sproget grønlandsk er obligatorisk ved
ekstern skolegang, ligesom man ikke kan forven-
te, at eleverne når et fagligt niveau, der svarer til
det danske.

Bopælsattest.
Såfremt du efter ankomst til Grønnedal ønsker at
rejse til et land uden for Grønland, herunder
Danmark, skal du medbringe en bopælsattest.
Denne fås ved henvendelse til Borgerservicekon-
toret. Bopælsattesten skal fremvises ved henven-
delse til læge/sygehus. Attesten fungerer på
samme måde, som det danske sygesikringsbevis.
Endvidere anvendes attesten som dokumentation
ved toldfri indkøb i f.eks. Danmark.

Skatteforhold.
Som hovedregel er det en god ide, at man inden
afrejsen fra Danmark udfylder blanket 01.005
("Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk
efter kildeskatteloven"). Vær opmærksom på, at
arbejdsgiveren (i dette tilfælde personelsektionen
ved GLK) skal udfylde den øverste part af blanket
01.005. Blanketten 01.005 udfyldes normalt efter
ankomst til Grønlands Kommando. For at blive
fuldt skattepligtig til Grønland, skal opholdet have
en varighed på mindst seks måneder uden anden
afbrydelse end kortvarige ferier eller lignende.

Skattepligten indtræder ved tilflytning og ophører
ved fraflytning. Seks måneders reglen udmåles fra
den fysiske ankomst til Grønland og seks måne-
der (183 dage) frem. Fuld skattepligt indebærer,
at den skattepligtige skal beskattes af alle sine
indtægter, uanset hvor disse indtægter stammer
fra. Det skal dog bemærkes, at man ved opgørel-
sen af den skattepligtige indkomst til Grønland ser
helt bort fra såvel indtægter som udgifter, der kan
henføres til fast ejendom beliggende uden for
Grønland. Fradrag for fast ejendom i Danmark
kan dog akkumuleres og fratrækkes ved tilbage-
komst til Danmark i positive indkomster.
Personer, som oppebærer time- og dagpenge
(TD), er fritaget for beskatning af denne ydelse i
de første 12 måneder gældende fra fysisk an-
komst til Grønland.
Yderligere oplysninger omkring skatteforhold mv.
findes i pjecerne "Vejledning for tilflyttere til Grøn-
land" og "Vejledning til selvangivelse", som udle-
veres ved henvendelse til borgerservicekontoret.
Det skal endvidere oplyses, at du vil blive beskat-
tet af fri bolig under opholdet ved GLK. Beløbet
man bliver beskattet af, er differentieret efter boli-
gens størrelse. Beskatningens størrelse kan oply-
ses ved henvendelse til Borgerservicekontoret
(lokal 402).

Bankforhold.
Det vil være praktisk, at du medbringer DAN-
KORT evt. med VISA. Det er hensigtsmæssigt af
få eventuelle faste udgifter trukket via betalings-
service (PBS) over banken, idet girokort til og fra
Grønland til tider kan blive meget forsinkede på
grund af dårligt vejr. Såfremt du har en PC, er den
nemmeste løsning, at benytte homebanking. Der
er ved GLK oprettet online dankortteminaler i
Dalshoppen og Kostudsalget, hvor det også er
muligt at hæve kontanter. Det er muligt at overfø-
re større beløb til GLK konto i Grønlandsbanken
og derefter hæve beløbet ved Kassen.

Læge og tandlæge.
Der er læge på stedet. Men undersøgelses og
behandlingsmuligheder er dog begrænsede
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sammenlignet med almen praksis i Danmark,
hvorfor det anbefales, at du inden oprejse
fremsender vedlagte helbredsspørgeskema for
alle familiens medlemmer til lægen ved GLK, så
han kan forberede sig på evt. specielle sundheds-
ydelser/forebyggende undersøgelser/ medicinbe-
hov. Al undersøgelse og behandling er gratis for
hele familien.
Eftersyn og behandling ved tandlæge er ligeledes
gratis, dog er mulighederne for tandbehandling
begrænsede. Tandlægen er kun i Grønnedal ca.
to gange årligt. Er der yderligere behov for tand-
lægeundersøgelse/-behandling, vil dette blive
udført hos tandlægen i Paamiut.

Bemærk: Ifølge gældende tandlægeaftale er det
en forudsætning, at personel, der oprejser til
Grønland, har gennemgået en normal tandunder-
søgelse og er færdigbehandlet for eventuelle li-
delser inden opsendelsen. Dette gælder også
medrejsende pårørende, som bør medbringe en
attest (højst seks måneder gammel) fra deres
sædvanlige tandlæge.

Bemærk: Vedr. graviditet og fødsel skal nævnes,
at svangreomsorgen i Grønland afviger på væ-
sentlige punkter fra dansk sædvane, specielt skal
bemærkes, at man ikke kan blive undersøgt af
jordemoder eller har mulighed for at føde i Grøn-
nedal. Nærmeste jordemoder findes i Qaqortoq,
Paamiut eller Nuuk.

Selve fødslen skal foregå på fødeafdelingen i
Qaqortoq eller Nuuk og indebærer, at man 4 uger
før forventet fødsel tager ophold på fødeafdelin-
gens patienthotel. Ønskes fødslen at foregå i
Danmark, skal flytning af bopæl foretages. Efter
veloverstået fødsel kan man rejse tilbage til Grøn-
nedal.

Sygeforsikring.
Du er under din udstationering underlagt de grøn-
landske sundhedsmyndigheder. Da sundheds-
myndighederne har en begrænset kapacitet, skal
det anbefales, at du tegner en sundhedsforsikring
hos din faglige organisation inden du påbegynder
tjenesten ved GLK.
Medlemskab af sygeforsikringen DANMARK kan
med fordel stilles i bero til en stærkt reduceret
kontingentbetaling (medlemsgruppe 9) under op-
holdet i Grønland. Efter perioden i Grønland kan
medlemskabet af DANMARK på denne måde
genoptages på uændrede vilkår uden ansøgning.
Evt. tilrejsende gæster/turister bør gøres op-
mærksomme på, at rejsesygesikringsydelser fra
GLK infirmeri, så vidt muligt bliver efter den enkel-
tes rejseforsikringsvilkår. Det tilrådes derfor, at
checke vilkårene i forsikringspolicen.

Medicin.
Medicin udleveres gratis i Grønnedal. Bruges en
speciel medicin, herunder p-piller, bør man fra
Danmark tage medicin/p-piller med til de første 2
måneders forbrug, Giv tillige lægen i Grønnedal
besked om speciel medicin inden oprejse, så på-
gældende medicin til yderligere forbrug kan nå at
blive bestilt til infirmeriet.
Infirmeriet ligger altid inde med almindelig medi-
cin, men udvalget er betydeligt mindre end i et
dansk apotek.

Forsikring.
Undersøg om dine forsikringer dækker i Grønland.
Hvis ikke, kan der tegnes sådanne ved Kalaallit
Forsikring i Grønland eller ved CODAN Grønland
A/S i Nuuk.
Check om din indboforsikring gælder ved ændring
af folkeregisteradresse til Grønland.
Under rejser til og fra Grønnedal er du og din fa-
milie automatisk rejseforsikret ved GLK foranstalt-
ning.

Indførsel af husdyr.
Overordnet gælder den regel, at der forud for
enhver form for dyrehold kræves, at der skriftligt
søges og opnås tilladelse ved GLK. Uanset oven-
stående regler for dyrehold er det tilrådeligt i god
tid at kontrollere, om oplysningerne stadigvæk er
gældende. Der kan forekomme pludselige æn-
dringer.
Husdyr kan kun indføres til Grønnedal, såfremt
indkvarteringen i Grønnedal giver mulighed herfor.
Planter, træer og buske fra Danmark kan indføres
til Grønland uden særlig tilladelse.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Borger-
servicekontoret.

Der skal altid søges om skriftlig tilladelse til ind-
førsel af hunde, katte ved Grønlands Kommando,
Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Re-
præsentation i Danmark før oprejsen til Grønland.

Vedr. Hunde:
Hunde kan indføres såfremt følgende betingelser
opfyldes:
• Der er søgt og opnået tilladelse ved Grønlands

Kommando.
• Der er søgt og opnået tilladelse ved Kommune-

qarfik Sermersooq.
• Der er søgt og opnået indførselstilladelse fra

Grønlands Repræsentation.
• Hunden skal være kontrolleret af en dyrlæge.
• Alle hunde over 6 måneder skal være vaccine-

rede mod hundegalskab, og hunhunde skal væ-
re steriliserede eller på ejerens ansvar ved hor-
monbehandling holdes ufrugtbar, så længe hun-
den befinder sig i kommunen.

• Hunden skal være ansvarsforsikret.
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• Generelt kræves det, at hunde under transporten
opbevares i godkendt hundeboks.

• Der vil aldrig blive givet tilladelse til at indføre
den grønlandske slædehund til Sydgrønland.

Vedr. katte:
Katte kan indføres såfremt følgende betingelser
opfyldes:
• Der er søgt og opnået indførselstilladelse fra

Grønlands Repræsentation.
• Der er søgt og opnået tilladelse ved Grønlands

Kommando.
• Der er søgt og opnået tilladelse ved Kommune-

qarfik Sermersooq.
• Katten er rabiesvaccineret, hvor vaccinationen

skal være mindst 30 dage og højst 12 måneder
gammel.

• Der er udstedt sundhedsattest ca. 14 dage før
oprejse.

• Katten er steriliseret.
• Katten transporteres i godkendt katteboks.

Andre dyr:
Ved indførsel af marsvin, egern, hamstre, undula-
ter, kanariefugle, almindelige akvariefisk og skild-
padder kræves ikke sundhedsattest eller anden
attest fra dyrlæge, men Grønlands Kommando og
Grønlands Repræsentationens skriftlige tilladelse
skal altid indhentes i god tid inden oprejsen. Vær
opmærksom på, at visse dyrearter (f.eks. skild-
padder) er omfattet af CITES reglerne, som du
kan finde information om på internettet eller ved
din dyrlæge i Danmark.
Hvis dyret sendes til Grønland uden ledsager,
skal der foreligge sundhedsattest, udstedt ca. 14
dage før oprejsen. Sundhedsattesten skal, lige-
som Grønlands Repræsentationens tilladelse,
ledsage dyret under rejsen. Indførsel af papegøjer
kræver sundhedsattest, herunder attest på, at
papegøjen ikke lider af ornitose, for at tilladelse
fra Grønlands Repræsentation kan gives. Attesten
skal være udstedt ca. 14 dage før oprejse, og
indsendes til GHD. Betingelser for indførsel af
andre dyrearter kan indhentes hos Grønlands
Repræsentation.

Husdyr kan som hovedregel ikke medbringes til
Danmark under afvikling af ferie/frihed.

3. Forberedelse til oprejsen.

Flyttegods.
Speditøren ved Flådestation Frederikshavn koor-
dinerer hovedparten af godsforsendelserne til/fra
GLK. Forsvaret betaler som hovedregel maksimalt
transport af 18 m³ flyttegods til og fra Grønland for
personel der er meddelt tilladelse til at medtage
familie og 12 m³ for øvrige. Flyttekasser kan rekvi-
reres ved speditøren. Det er en god ide at kontak-

te speditøren ca. 4 måneder før afrejse, så godset
kan afsendes mindst én måned før oprejsen til
GLK, idet transporttiden med skib til Grønland er
lang. Af hensyn til toldvæsen og forsikring skal der
ved pakningen af godset udfærdiges en liste over
indholdet af flyttekasser samt anføres en anslået
værdi.
Forsvaret forsikrer flyttegods op til 500.000 kr. for
alle.

Hvad du bør have med hjemmefra.
Det er en god ide at medbringe følgende ting:
• Pynteting og billeder til væggene,
• Evt. ting til køkkenet: Bestik og service (der fore-

findes dog søværnets standard) glasskåle, fade,
asietter, el-køkkenmaskiner, tærteforme, opbe-
varingsbøtter til madvarer.

• Duge, dækkeservietter, lysestager, stofserviet-
ter.

• Nipsting, bordlamper, små gulvtæpper/ løbere,
urtepotteskjulere,

• TV, video og stereoanlæg: Personel, der skal
være ved GLK i mere end 12 måneder, kan dog
med fordel bestille og købe sådanne apparater
gennem Dalshoppen (1-2 måneders leveringstid
må dog påregnes).

• Dyner, hovedpuder, sengelinned og badehånd-
klæder (der forefindes dog søværnets standard).

• Toiletsager, da det ikke er alt, der umiddelbart
kan købes i Dalshoppen.

• Fest- og skotøj.
• Almindeligt (til daglig brug) tøj og sko.
• Arbejdstøj/uniform.

Flybagage.
Der må kun medbringes 20 kg. bagage samt 5 kg.
håndbagage pr. person. Hvis der ønskes mere
end de 20 kg bagage medbragt, kan rejsegods
pakkes og sendes i forvejen. Hvis man ønsker at
medtage barne- eller klapvogne i flyet, meddeles
dette i god tid til transportofficeren på Flyvestation
Aalborg (FSNALB).
Hvis du kan nøjes med at medbringe de 20 kg
bagage, plus hvad der kan være i en flyttekasse
eller to, skal flyttekasserne afleveres til Speditøren
ved Flygods FSNALB senest én uge før
MIL.FLIGHT, så er der sædvanligvis gode muli-
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heder for at godset ankommer til Grønnedal sam-
tidig med dig.
Pak kun det i bagagen (kufferter), der ikke vil væ-
re direkte brug for under oprejsen, du får først
udleveret bagagen ved ankomst til Grønnedal.
Det der skal bruges under selve rejsen, tages
med i håndbagagen. Man skal altid være forbe-
redt på en ekstra overnatning. På FSNALB er der
mulighed for langtidsparkering ved tankanlægget
og bygning 244. Hvis der langtidsparkeres andre
steder vil køretøjet blive fjernet.

Udlevering/udlån af grej.
Forsyningssektionen i Grønnedal har kun et me-
get begrænset udvalg af arbejdstøj, så sørg for at
blive forsynet med arbejdstøj af god pasform og
kvalitet inden afrejse fra Danmark. Det er ikke
muligt at bytte paradetøj eller jakkeuniformer i
Grønnedal. Man kan dog i begrænset omfang
bytte beklædningsgenstande. De mest nødvendi-
ge dagligdags forbrugsvarer som service, vaske-
pulver og rengøringsmidler udleveres også fra
Forsyningssektionen.

4. Oprejsen.

Møde, afgang.
Rejsende til GLK sørger selv for transport til Aal-
borgs lufthavn (den civile). Mødetid er senest to
timer før afgang. Det er muligt at blive indlogeret
på flyvestationen/Ålborg Kaserne dagen før oprej-
sen, hvis man f.eks. kommer langvejs fra (husk
ordrenummer). Ring først til lufttransportelementet
(LTE) på tlf. 9819 5570 eller 9819 5571. Kontakt
under alle omstændigheder LTE fredagen før
afgang for nærmere oplysninger om rejsen.
Der vil være en af GLK udpeget rejseleder, som
vil informere alle rejsende om turens forløb samt
være behjælpelig med eventuelle problemer un-
dervejs. Han vil forestå bl.a. indkvartering og be-
spisning, såfremt der skulle blive tale om overnat-
ninger på turen.

Aalborg til Narsarsuaq.
Rejsen til Grønnedal begynder med en flyrejse fra
Ålborg civile lufthavn til Narsarsuaq. Flyvningen
bliver udført med civilt fly og varer ca 4½ time.
Under flyveturen blive der serveret et let måltid,
og der er mulighed for at købe drikkevarer om
bord. Rygning i flyet er ikke tilladt.
Er vejret dårligt i Narsarsuaq, flyes der Kangerlus-
suaq, Keflavik eller retur. Sørg for at have pas,
VISA DANKORT eller kontanter med. Alt personel
skal i første omgang lægge ud for evt. udgifter til
måltider og overnatning. Personel, der er på tje-
nesterejse, får refunderet udgifterne efter ankomst
til Grønnedal.

Narsarsuaq til Grønnedal.
I Narsarsuaq har du/I mulighed for at indkøbe
toldfrie varer. Priserne for øl, vin og spiritus er
betydelig højere i Grønland end i Danmark.
Fra Narsarsuaq går turen til Grønnedal med et af
søværnets skibe eller Grønlandsflys S-61 helikop-
ter. Sejlturen tager ca. 10 – 12 timer, og helikop-
terturen tager ca. 45 minutter.
Ved sejlads, vil der blive serveret et måltid om
bord, som der betales for.

Toldregler.
Kontroller altid selv de gældende toldregler før
afrejse (Grønland er ikke medlem af EU). Efter
nugældende regler (NOV 2009) kan hver person
indføre følgende varer afgiftsfrit:
200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos
eller 250 g. røgtobak,
200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre,
1 liter spiritus eller 2 liter hedvin,
2,25 liter (3 flasker) bordvin,
2 liter øl (6 stk.),
50 g. parfume og 0,25 liter toiletvand. Herudover
kosmetik og andre toiletvarer for en værdi af kr.
1.000.,
2 kg. i alt af chokolade, lakrids, vingummi og lig-
nende,
1 kg. kaffe eller the,
5 kg. kød, kødvarer eller fjerkræ.
Afgiftsfri indførsel af øl, vin, spiritus og tobaksva-
rer kan kun foretages af personer, der er fyldt 18
år (kan købes i Ålborg/Narsarsuaq lufthavn).

Ankomst Grønnedal.
Når du/I ankommer til Grønnedal, vil du/I blive
modtaget af din kontaktperson. Kontaktpersonen
vil sørge for transport til din/jeres indkvartering.
Kontaktpersonen vil de første dage sørge for en
introduktion til Grønnedal, herunder rundvisning,
introduktion til øvrige medarbejdere m.v.

5. Beboelsesforhold.

Generelt.
Personel der udstationeres ved GLK anvises frit
logi. Se pkt. 2.5.1 (beskatning af fri bolig)
Tildeling af logi finder sted under størst mulig
hensyntagen til den udstationeredes behov.
Udgifter til el, vand og varme er indeholdt i bolig-
beskatningen.
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I overensstemmelse hermed tildeles normalt ikke
familiebolig, når den udstationerede ikke er med-
delt tilladelse til at medtage familie, eller når ved-
kommende ikke medtager familie, selvom tilladel-
se er givet.

Indkvartering.
GLK har mulighed for at anvise følgende former
for indkvartering:
Hus på 60 kvm. med fuld kælder. Området med
disse røde, gule, blå og grønne træhuse ligger
nogle hundrede meter fra selve stationen og hed-
der "HALV TOLV".

Husene, der generelt er udstyret med parketgulve,
indeholder en stor vinkelstue med spisebord og 6
spisestole, sofa og lænestol, 1 sofabord, bord-,
lofts-, væg- og standerlamper, reoler og 1 telefon/-
bord. Desuden er der soveværelse, gang, entré,
toilet/bad, samt et køkken med elkomfur og opva-
skemaskine, køleskab, kaffemaskine, pander,
bestik, service o. lign. I kælderen er der to – tre
rum plus vaskerum med vaskemaskine og fryser.
Der er endvidere strygejern og - bræt, støvsuger,
elektrisk håndmikser, brødrister, havemøbler m.m.
Husene er ikke udstyret med radio, fjernsyn og
video, men der er fast monteret TV antenne på
taget. I øvrigt indeholder husene søværnets stan-
dard udstyr, herunder dyner, hovedpuder, senge-
linned, duge, dækkeservietter, lysestager, stofser-
vietter, glasskåle og fade. Husk nipsting: Bord-
lamper, små gulvtæpper/løbere, urtepotteskjulere,
billeder og lignende til væggene. Afslutningsvis
skal det anbefales, at kontakte den familie, der
har beboet den bolig, man skal overtage.

Enkeltmandslukaf på ca. 30 kvm. med egen ind-
gang, bad og toilet. Lukafet indeholder en halvan-
denmandsseng, en sofa, en lænestol, et sofabord,
en kommode, et reolsystem, køkken med et lille
køleskab, to kogeplader og kaffemaskine, desu-
den telefon og fire klædeskabe.
Lukaf på ca. 20 kvm med toilet og bad. Lukafet er
beliggende i Nord- & Syd-beboelsen, som er tre
bygninger bundet sammen af to store fælles op-
holdsbanjer. Banjerne indeholder musikanlæg,
fjernsyn, video, køkken, køleskab, fryser, vaske-
rum. Sydbeboelsen har ydermere billardbord og
dartspil. Lukaferne indeholder boxmadrasseng,
købmandsdisk m. vitrineskab, skrivebord og -stol,
sofabord og stole eller sofa, telefon, opslagstavle,

to store klædeskabe og knagerække.
Endelig kan der i tilfælde af pladsmangel ved
GLK, anvises indkvartering for personel, der er
meddelt tilladelse til at medtage familie, i en af
forsvaret lejet bolig ved Kommunen. Disse boliger
er af forskellig størrelse, møblerede som beskre-
vet ovenfor og må alle betegnes som velegnede til
familier af varierende størrelser.

6. Indkøbsmuligheder.

Kostforplejningen
I Grønnedal findes en kostforplejning, hvor der
serveres morgenmad (07:15 – 07:50), frokost
(12:00 - 12:30) og middag (17:30 – 18:30). Kost-
forplejningen er at sammenligne med et cafeteria.
Kostforplejningen sørger for bespisningen af til-
meldt personel, herunder tjenestegørende, civile
arbejdere andre gæster. Tilmelding finder sted
senest dagen før kl. 12:00.
Man kan vælge, at betale kontant i forbindelse
med måltidet eller ved løntræk.

Dalshoppen.
Der findes to forretninger i Grønnedal. Den ene
kaldes "DALSHOPPEN". Da man skal kunne
dække mange menneskers behov, er udvalget
inden for de forskellige varegrupper ikke stort,
men Dalshoppen er alligevel rimelig velassorteret.

Medbring derfor effekter og bestemte mærker, du
ikke mener at kunne undvære. Ting, der ikke fø-
res som almindelige standardvarer, kan bestilles
særskilt i Dalshoppen. Leveringstiden på bestil-
lingsvarer må dog påregnes at være 1-2 mdr.
Småbørnsfamilier gør klogt i at medbringe (eller
sende i forvejen) et rimeligt lager af kritiske børne-

fornødenheder (bleer m.v.). Ring evt. i forvejen og
spørg Dalshoppen, hvad der er på lager. Forret-
ningens overskud går til velfærd.
Der skal gøres opmærksom på, at Dalshoppen
kun har åben 2 timer fra mandag til torsdag.

Kostudsalget.
Den anden forretning er Kostudsalget. Størstepar-
ten af personellet ved GLK har mulighed for at
tilberede mad i egne køkkener.
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Dagligvarer købes i kostudsalget. Prisniveauet er
lidt dyrere end i Danmark. Der leveres friskvarer
(mejeriprodukter, frugt og grøntsager) ca. én gang
om måneden, i forbindelse med Mil.flights.

I forbindelse med Mil.flight haves mulighed for at
bestille friskvarer. Bestillingssedler skal afsen-
des/afleveres senest 14 dage før Mil.flighten fin-
der sted. Kostforplejningen henstiller, at bestillin-
ger bliver udført så nøjagtigt som muligt.
Kostudsalget har normalt en lille beholdning af
friskvarer til kompensation for forglemmelser i
forbindelse med bestillinger eller akut opståede
behov. Denne beholdning bruges dog hurtigt op
hvis folk ikke anvender friskvarebestillingssyste-
met efter hensigten, hvilket kan være til stor gene
for Dalens øvrige beboere.
Specielle behov for børnemad, modermælkser-
statning eller anden særlig kost, bestilles sammen
med efter ønske på friskvarebestillingen.
Endvidere er der mulighed for at købe frisk brød
fra GLK egen bager. Bestilt brød udbringes til
døren p.t. 3 gange ugentligt.

Bestillingssedler findes i kostudsalget. Det skal
bemærkes, at Kostudsalget kun har åben 2 timer
på man-, ons-, og fredage.

7. Sport og fritid

Klubber.
Der findes 3 klubber i Grønnedal.
Mandskabs-klubben Nanok (isbjørn) drives af det
menige personel, men er velbesøgt af alle perso-
nelgrupper.
Nanok har billard, fodboldspil og dart og afholder

ofte nogle store fælles arrangementer. Her er
konstablerne selv bartendere, og der er mulighed
for køb af øl, vin, spiritus, toast, burgere, chips og
alle de andre ting, der kan forsøde tilværelsen.

De to andre klubber er Sergentklubben og Offi-
cersklubben. I disse klubber findes også billard og
dart, og der er en række forskellige arrangemen-
ter i løbet af året.
Hvert år afholder de enkelte klubber fregatskyd-
ning og andre aktiviteter.

Sport.
I Grønnedal er der masser af muligheder for at
dyrke sport. GLK råder over en gymnastiksal,
hvori der kan spilles basketball, volleyball, bad-
minton, hockey, bordtennis og fodbold. Hvert år
afholdes der fodboldkamp mod Arsuk, hvis der
kan stilles hold. Der findes 2 motionsrum. Det ene
med utallige håndvægte og romaskine og andre
redskaber. Det andet med spinningcykler, cros-
strainer og løbebånd.

I Kommunekompleksets kælder findes to bowling-
baner, der kan benyttes. Ved anvendelse af bow-
lingbanerne skal der være en tilsynsførende (ud-
checket) til stede. Endvidere findes en skydebane,
hvor der er mulighed for lerdueskydning.

Redningspatruljen.
Er du naturelsker og vant til at spadsere langt, kan
du melde dig ind i stationens velfungerende red-
ningspatrulje. Patruljen består udelukkende af
frivillige, og jobbet er ulønnet. Patruljen drager
efter behov på weekendtur med overnatning i telt
eller hytte, om sommeren foretages ture til fods og
i vinterhalvåret på langrendsski.

Fjeldvandring.
Området er særdeles velegnet til vandringsture.
Man kan vælge at gå langs grusvejen til Ivittuut,
og gå på opdagelse i den forladte mineby, eller
man kan gå ture i terrænet, og bestige de mange
toppe i området, hvorfra der er en fantastisk ud-
sigt.
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Om sommeren arrangeres ofte ture i terrænet,
bl.a. til Brættet (300 m), Taylors Fjeld (394m),
Laksefjeldet (1.091 m) m.v.
Vandringskort over området kan købes i Dalshop-
pen.

Både m.m.
Der er en del velfærdsbåde til rådighed for perso-
nellet. Pt. Rådes over 3 stk. Ørnvik 540 samt 4
stk. Uttern C56. Disse både administreres og ved-
ligeholdes af klubberne. For at kunne låne en
velfærdsbåd, skal du være udchecket til bådtypen.
Fælles sejlture arrangeres om sommeren efter
behov.

Private ejere af joller og mindre motorbåde er
medlemmer af Ivittuut Bådelaug, som med kom-
munal støtte råder over en lille pontonhavn samt
et stort opvarmet bådehus, hvor der kan foretages
reparationer og klargøring mv. Planlægger du at
tage egen båd med til Grønnedal, skal du rette
henvendelse til Bådelaugets formand med hensyn
til kajplads.

Hytter m.m.
Man kan vandre eller låne en af de til rådighed
værende velfærdsbåde til at sejle til en af områ-
dets 5-6 hytter, der er tilknyttet GLK eller til kom-
munens hytter. Til det formål kan der lånes ryg-
sæk, sove-pose, kogegrej m.m. Hver personel-
gruppe har 1-2 hytter, som de varetager vedlige-
holdelsen af, og som de har fortrinsret på.
I vinterhalvåret udlåner skishoppen gratis lang-
rends- og slalomski, støvler, snowboards og pulke
(transportmiddel til de mindste, når man er ude på

langrendsski). Der er om vinteren stillet en skilift
op til slalomentusiasterne.

Aftenskolekurser.
Det muligt for enhver, der er godt inde i et emne,
at søge kommunen om at oprette et lønnet kur-
sus. Kriteriet er, at mindst otte elever tilmelder sig.
Skindsyning og stenslibning er ofte på program-
met, men andre kurser kan oprettes.

Jagt og fiskeri.
Der er gode muligheder for fiskeri og jagt. Blandt
de mange fiskearter, som området byder på, kan
nævnes: Havkat, laks, ørred, rødfisk, stenbider,
torsk, hellefisk og mange flere. Af jagt i området er
der blandt andet ryper, harer og ræve. Der findes
også en større bestand af moskusokser og rens-
dyr.
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Hvert år kan der ansøges om licens til nedlæggel-
se af moskusokser, ligesom der er mulighed for
rensdyrjagt.
For at kunne fiske og deltage i jagterne, skal du
være i besiddelse af et gyldigt jagtbevis (koster kr.
50,-). Ansøgning om grønlandsk jagtbevis fås ved
henvendelse til Borgerservicekontoret.
Kontakt Kommunefogeden (GLK) vedrørende
reglerne for ind- og udførsel af private våben. Det
skal bemærkes at man ikke må besidde/anvende
private pistoler eller halv-/helautomatiske våben.
Det kræver ingen uddannelse for at få jagtbevis.

Biblioteket.
Kommunen driver et yderst velassorteret bibliotek,
beliggende på stationens område. Biblioteket har
et stort udvalg, både inden for skønlitteratur, faglit-
teratur og tidsskrifter, og såfremt der er særlige
ønsker fra lånerne, prøver man så vidt muligt at
opfylde dem.

8. Nyhedsformidling m.m.

TV.
Grønnedal har et fællesantenneanlæg. Da an-
lægget udsender digitale signaler, er alle boliger
udstyret med digital modtager med indbygget
harddisk. Det er således muligt at optage fjern-
synsudsendelser.
Boligen er ikke udstyret med fjernsyn, men det er
muligt at låne et ved forsyningssektionen.
Følgende fjernsynskanaler kan modtages: DR 1,
DR 2, TV 2, TV 2 ZULU, TV2 Film, TV 2, National
Geographic, Disney Channel, Discovery, History
Channel, Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Kanal 9, CNN,
BBC World, Eurosport, VH1, Showtime samt den
grønlandske KNR.

Velfærdstjenesten betaler for disse abonnemen-
ter.

Internet.
Alle boliger er udstyret med en ADSL internetfor-
bindelse. Forbruget afregnes efter gældende
grønlandske takster (ca. 40 øre pr. MB downlo-
ad/upload) og foretages ved løntræk.

Telefon.
Alle boliger er udstyret med telefonforbindelse.
Forbrug afregnes månedligt og betales ved
løntræk. IP-telefon kan med fordel medbringes.

Ugeorientering og aviser.
Som intern nyhedsformidling udgiver GLK hver
torsdag ”UGEORIENTERING", der formidler alle
typer af budskaber som f.eks. Mil.flights, private
arrangementer, kursus- og turtilbud, diverse åb-
ningstider, officielle bekendtgørelser fra GLK og
Kommunen og meget mere.
Endvidere abonneres på diverse aviser til klubber
og opholdsbanjer. På grund af postgangen er
aviserne normalt 2-7 dage gamle, når de ankom-
mer til GLK. Internetadgang til aviser kan fås ved
henvendelse til velfærdstjenesten.
Velfærdstjenesten betaler for disse abonnemen-
ter.

9. POST OG SPEDITØR

Postkontoret.
Postkontoret i Grønnedal fungerer som i Dan-
mark. Der kan indbetales girokort, og der kan
sendes penge til og fra Danmark ved postanvis-
ning. Der ankommer post én gang om ugen med
helikopter (onsdage). Ca. to til tre gange om må-
neden er der anløb af kysttrafikskib, og en gang
imellem er der anløb af atlantskib med direkte
forbindelse til/fra Danmark.
Den person, der passer postkontoret (Post/ Spedi-
tør), varetager kontakten til Grønlands Postvæsen
under Post Greenland. Logistikcentret varetager
speditørvirksomheden og kontakten til Royal Arc-
tic Line (RAL).

Ved hjemrejse efter tjeneste i Grønland.
Personel, der skal gøre tjeneste i Grønland, skal
være opmærksomme på, at musikanlæg, fotoud-
styr og lignende, der er købt i Grønland, skal være
i ejerens besiddelse i mindst seks måneder og
være taget i brug, før det må indføres i Danmark
uden betaling af afgifter ved ankomsten dertil. I
forbindelse med transporten af flyttegods til Dan-
mark skal man aflevere en bopælsattest (fås på
borgerservicekontoret) samt en flytteattest fra det
folkeregister, hvor man tilmelder sig i Danmark, til
Royal Arctic Line i Ålborg, før man kan få sit gods
(container/e) udleveret. Papirarbejdet kan også
klares via søværnets speditør på
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Flådestation Frederikshavn, som påtager sig at få
godset udleveret, hvis de nødvendige attester er i
orden.
Ved hjemrejse efter tjeneste i Grønnedal gælder
de samme regler for container(e), som ved oprej-
sen. Det er dog speditøren i Grønnedal, der den-
ne gang skal kontaktes.

10. Grønlands Kommandos opgaver

Grønlands Kommando er en værnsfælles kom-
mando direkte underlagt Forsvarskommandoen
og chefen for Grønlands Kommando er direkte
underlagt Forsvarschefen.

Chefen for Grønlands Kommando har komman-
doen over alle militære styrker i Grønland samt et
forsyningscenter i Danmark.
Hovedkvartet for Grønlands Kommando er belig-
gende i Grønnedal i Sydvestgrønland. Her findes
en havn med faciliteter til at modtage forsyninger
fra skibe, samt muligheden for at forsyne skibe
med brændstof m.m.
I Nordøstgrønland rådes over to militære lan-
dingsbaner samt slædepatruljen ”Sirius”, og i
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) haves base-
faciliteter til forsvarets fly.

 Den primære opgave for Grønlands Kom-
mando er Grønlands forsvar og overvågning
og suverænitetshævdelse af land-, luft- og
havområder for at sikre landet og dets res-
sourcer for den grønlandske befolkning. Op-
gavens løsning er en forudsætning for Grøn-
lands territoriale krav; både i land og til søs.
Opgavens omfang er understreget af territori-
ets enorme størrelse. Grønland er 50 gange
større end Danmark, og til sammenligning er
landets befolkning på bare 57.000 menne-
sker.

 Indenfor rammerne af den militære hovedop-
gave har Grønlands Kommando desuden an-
svaret for en række mere civilt orienterede –
men ikke mindre vigtige opgaver. F.eks. koor-
dinerer Grønlands Kommando indsatsen ved
eftersøgnings- og redningsoperationer i havet
omkring Grønland.

 Andre opgaver er fiskeriinspektionen, miljø-
overvågning, bugsering, bjærgning, dykkeras-
sistance, isbrydning, ligesom der ydes hjælp
til de lokale samfund langs Grønlands enorme
kyst. Efter behov ydes assistance til forskning
og videnskabelige undersøgelser.

 På vegne af Politimesteren i Grønland udøver
Slædepatruljen Sirius samt personellet ved
Forsvarets Vagt Mestersvig og Station Nord

politimyndighed i hele den store nationalpark i
Nord- og Nordøstgrønland. Der er generelt et
stigende fokus på det arktiske område bl.a. på
grund af den globale opvarmning, som på sigt
muliggør nye sejlruter. I Grønland er der stor
fokus på mulige mineral- og kulbrinteforekom-
ster i land, men også på havet ud for Grøn-
lands kyst. Interessen for Grønland er stigen-
de, hvilket har resulteret i en voksende turis-
me. Blandt andet er krydstogtsturismen vok-
set eksplosivt inden for de seneste år. Politisk
lægges der derfor vægt på Grønlands Kom-
mandos overvågning og hævdelse af landets
suverænitet.

11. Underlagte myndigheder

Forbindelsesofficeren Thule Air Base

I forbindelse med Forsvarsaftalen af 1951 mellem
Danmark og USA, blev en forbindelsesofficers-
funktion oprettet på den amerikanske base i Thule
- Thule Air Base. Thule Air Base blev anlagt for at
advare mod fjendtlige missilaffyringer imod USA
henover Nordpolen. Forbindelsesofficersfunktio-
nen varetages af en forbindelsesofficer og 2
stabsmedhjælpere. Forbindelsesofficeren er GLK
repræsentant på Thule Air Base og indgår i GLK
stab og rapporterer om begivenheder af interesse
for forsvaret i Grønland.

Om sommeren er Thule Air Base et vigtigt ud-
gangspunkt for GLK operationer i området.
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Luftgruppe Vest.

I forbindelse med overvågning af det grønlandske
område råder Grønlands Kommando (GLK) peri-
odevis over et af flyvevåbenets Challenger fly
(CL-604). Luftgruppe Vest er en ældre betegnel-
se, der stammer fra tiden, da GLK opererede fly
fra Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord - vest) og
Mestersvig (øst).
I dag opereres der kun med fly udstationeret i
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), hvorfra der
løses opgaver, der varierer bredt i karakter og
omfatter suverænitetshævdelse, eftersøgnings-
og redningsmissioner, fiskeriinspektion, evakue-
ring af syge og sårede samt almene transportop-
gaver af mandskab og/eller materiel.

Af andre opgaver kan nævnes støtte til Sirius som
f.eks. ”airdrop” af forsyninger eller isrekognosce-
ring af planlagte ruter. Herudover foretages lejlig-
hedsvis isrekognoscering for GLK og Istjenesten i
Narsarsuaq.

Grønland med tilhørende havområde udgør sam-
let set et enormt område, der gør det nødvendigt
at råde over fly, der hurtigt kan indsættes og ska-
be overblik over en kritisk situation. Dette kan
være i forbindelse med eftersøgnings- eller red-
ningsoperationer, observeret olieforurening eller
blot at få overblik over aktiviteterne i et område.

Med en rækkevidde på 7.400 km samt hastighed
på 425 knob (790 km/t) er flyet velegnet til at del-
tage i disse operationer, idet flyet kan dække et
stort område på relativt kort tid, ligesom flyet kan
række selv de fjerneste egne indenfor GLK an-
svarsområde.

Flyet er særligt velegnet til at deltage i eftersøg-
nings- og redningsmissioner både dag og nat, idet
flyet er udrustet med en søgeradar og et varme-
søgende kamera, der gør det muligt at lokalisere
personer på såvel havet som på landjorden i stor
afstand fra flyets position.

I forbindelse med deltagelse i eftersøgnings- og
redningsoperationer kan flyet fungere som ”områ-
deleder”, hvilket gør flyet i stand til indledningsvis
at lede eftersøgninger med deltagelse af skibe og
fly. Ledelsen vil blive overdraget til et skib når
muligt, da flyet kun kan være i området i en be-
grænset tid.

Desuden kan flyet starte og lande på is- og grus-
baner, hvilket er usædvanligt for fly af denne type,
men helt nødvendigt for missioner i Grønland.
Dette gør det muligt for flyet at operere fra både
Station Nord, Mestersvig og canadiske landings-
pladser i nærområdet.

Den daglige koordination af missionerne foregår
mellem luftoperations- og fiskeriofficeren ved GLK
og Luftgruppeføreren (flyets pilot). Flyet er inden-
for normal arbejdstid på to timers varsel, hvilket
muliggør en hurtig indsættelse af flyet.

Administrationselementet ved Luftgruppe Vest
I Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) findes des-
uden et Administrationselement.
Administrationselementet har ansvaret for den
daglige drift af materiel, hangar og kontorfaciliteter
til støtte for flyene. Administrationselementet er
også GLK repræsentant i Kangerlussuaq.

Slædepatruljen Sirius.

Slædepatruljen Sirius blev etableret i 1950 og har
hovedkvarter i Daneborg. Desuden har Sirius en
sommerstation placeret på Ella Ø i Kong Oscars
Fjord; denne er kun åben i sommerperioden
(juli til september), hvor den bemandes af 4 - 6
mand fra Sirius, der udlægger depoter med eget
fartøj.

I området gennemfører Sirius overvågning og
suverænitetshåndhævelse, og som politimyndig-
hed føres kontrol med ekspeditioner og sikrer, at
fredningsbestemmelser i området overholdes.
Patruljeringen foregår hovedsageligt med hunde-
slæde, som slædeholdene selv har bygget. Slæ-
derne trækkes af 13 hunde og har en vægt med
oppakning på ca. 450 – 500 kg. Hvert år gennem-
føres to større slæderejser. Sirius samlede slæde-
rejser ligger årligt på ca. 20.000 km.

Om sommeren foregår patruljerien/depotudlæg-
ning ved besejling af de isfrie fjorde ved anven-
delse af Sirius egne mindre fartøjer.

Ca. otte måneder om året er personellet på patrul-
je. I den tid er der tjeneste hele døgnet i alle
ugens dage. Patruljelivet er psykisk og fysisk
krævende, og de mange forskelligartede opgaver,
der pålægges personellet, bevirker at den enkelte
må yde en ekstraordinær indsats uanset ugedag
og klokkeslæt.

Alt personel deltager i patruljeringen, samt i den
daglige vedligeholdelse som bygningshåndværke-
re, maskinfolk, kokke og rengøringsfolk, uanset
tidligere uddannelse og grad. Der er intet støtte-
personel tilknyttet Sirius, alt bliver tilset, repareret
og bygget af patruljens medlemmer.
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Forholdene i patruljens operationsområde er bar-
ske og kræver til stadighed stor årvågenhed fra
det personel, der færdes her. Ekstreme frostgra-
der, storme med orkan styrke og store snemæng-
der, er forhold, der udover tilstedeværelsen af dyr,
som isbjørn, moskusokse og ulv, skal tages for-
holdsregler mod hele tiden. Derfor opereres der
altid med slædehold bestående af en erfaren og
en ”ny” mand. Den erfarne oplærer/træner den
”nye” til at handle korrekt, i forbindelse med egen
sikkerhed og brug af hunde og slæde under alle
forhold.

Ud over den militære overvågning og suveræni-
tetshævdelse har patruljen den civile politimyn-
dighed i området. I sommerperioden besøger en
del ekspeditioner Nationalparken. Alle ekspeditio-
ner skal have speciel tilladelse til at opholde sig i
området.

Som støtte til videnskabelige undersøgelser, fore-
tages dyreoptællinger og ringmærkning af fugle.
Yderligere ydes hjælp til videnskabelige ekspedi-
tioner i Nationalparken.

Tjenesten ved patruljen er 26 måneder og ferie
afholdes først ved hjemkomst til Danmark.

Forsvarets vagt Mestersvig.

Mestersvig blev anlagt i forbindelse med brydning
af bly- og zinkmalm. I forbindelse med mineaktivi-
teterne blev der anlagt en landingsbane. Da aktivi-
teterne ophørte i 1989 fik forsvaret ansvaret for at
føre tilsyn med stationen. Tilsynet føres af 2 per-
soner og benævnes Forsvarets Vagt Mestersvig.
Personalet er tillagte politimyndighed og foretager
bl.a. kontrol af og støtter ekspeditioner i området.
Forsvarets Vagt Mestersvig bliver også anvendt i
forbindelse med logistisk støtte til Slædepatruljen
Sirius og for uddannelse og træning af personel
på Sirius Forskole.

De to mænd sikrer, at landingsbanen på 1.800
meter kan anvendes året rundt og fører tilsyn med
mere end 10 store bygninger. Der udføres alle
slags reparationer, al slags genforsyning, kørsel
i alle typer køretøjer, handling af fly, radiotjeneste,
kontrol af ekspeditioner og en hel del andre spe-
cialopgaver.

Landingsbanen på Mestersvig er tilstrækkelig stor
til at den kan beflyves med Forsvarets C-130 og
Challenger fly - om sommeren på grus, og om
vinteren på is og sne.

Personellet ved FVM er typisk tidligere ansatte
med erfaring fra Slædepatruljen Sirius eller Stati-
on Nord.

Station Nord.

Station Nord er den nordligst fast bemandende
lokalitet i Grønland kun 933 km. fra Nordpolen.

Station Nords primære opgave er at holde flyve-

plads og indkvarteringsfaciliteter klar året rundt, til
støtte for Forsvarets enheder i Grønland. Herun-
der især til Slædepatruljen Sirius og Luftgruppe
Vest og medvirker således til, at der opretholdes
dansk suverænitet i området.
Station Nord yder endvidere støtte til videnskabe-
lige aktiviteter i Nordøstgrønland samt indsamler
data til Danmarks Meteorologiske Institut og
Danmarks Miljøundersøgelser. Station Nord ud-
øver desuden politimyndighed på vegne af Politi-
mesteren i Grønland.

Den daglige drift af Station Nord udføres af en fast
besætning på 5 mand, og alle mand deltager uan-
set uddannelse eller grad på skift i det daglige
arbejde. Om vinteren, hvor der i perioder ikke
lander fly, må besætningen selvstændigt klare alle
opgaver.
Er der brug for hjælp udefra, klares det normalt
ved ekspertbistand via HF-radio eller satellittele-
fon.

Alle forsyninger til Station Nord skal transporteres
med fly. Brændstof til opvarmning, elektricitets-
fremstilling og køretøjer, bliver indkøbt på Thule
Air Base i Nordvestgrønland og bragt til Station
Nord med flytransport. Alle andre forsyninger ud-
går fra Flyvestation Aalborg med C-130 Hercules
fly.

Logistikcenter Grønland.

Logistikcenter Grønland (LCG), der ligger i Ålborg,
varetager den logistiske støtte til Forsvarets stati-
oner i Nordøstgrønland (Slædepatruljen SIRIUS,
Station Nord, samt Forsvarets Vagt Mestersvig).
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LCG tilsikrer desuden, at egnet personel bliver
udvalgt og uddannet til disse enheder.

I praksis betyder det, at LCG bestiller og afsender
alt materiel og forsyninger, som enhederne i
Nordøstgrønland har behov for. Til Station Nord er
eneste forsyningsvej fra luften, og alt bliver såle-
des fløjet ind med militære fly, f.eks. forsvarets C-
130 fly. I sommermånederne er det muligt at sejle
til Daneborg og Mestersvig, hvorfor et forsynings-
skib én gang årligt anløber stationerne.

LCG er bemandet med fem personer og er place-
ret med kontorlokaler og en pakkecentral på Fly-
vestation Ålborg i Danmark. Denne placering giver
en nem og hurtig forbindelse til Forsvarets C-130
fly samt til Ålborg havn, hvorfra det årlige forsy-
ningsskib til Nordøstgrønland afgår.

Skibe.

GLKs skibes hovedopgave er overvågning og
suverænitetshævdelse.
Dette betyder, at GLK skibe patruljerer og rappor-
terer om observerede aktiviteter til søs. Observe-
res et skib i et område uden den nødvendige tilla-
delse, vil skibet blive kontrolleret og evt. blive
eskorteret i havn eller ud af området, og sagen vil
herefter blive løst ved et retsligt eller diplomatisk
efterspil.
Ud over de nævnte hovedopgaver løser skibene
mange andre opgaver. Blandt andet gennemføres
fiskerikontrol, eftersøgnings- og redningsoperatio-
ner, miljøovervågning, støtte til forsknings- og
videnskabelige institutioner, støtte til lokalsamfun-
det, søopmåling, VIP sejladser, bugsering, bjærg-
ning, dykkerassistance, isbrydning under særlige
forhold m.m.

Til løsning af de maritime opgaver har GLK rådig-
hed over følgende skibstyper:

THETIS-klassen
THETIS-klassen er bygget i 1989-91 og udrustet
til tjenesten i Nordatlanten i farvandene omkring
Grønland og Færøerne.

Skibene er konstrueret til at kunne løse opgaver
under alle vejrforhold. Skroget er isforstærket og
er dobbelt indtil 2 meter over vandlinjen. Selvom

skibet kan bære meget kraftig overisning er over-
isning søgt minimeret med bl.a. opvarmede dæk
samt placering af ankerspil og fortøjningsudstyr
under dæk.

THETIS-klassen har en helikopter om bord af
typen NAVY LYNX. Helikopteren bruges til løs-
ning af skibets mange opgaver og er bl.a. udstyret
med hoist, der muliggør bjærgning af personer fra
skibe og havet. Piloterne er trænet i, at lande på
skibet selv under meget vanskelige forhold.

KNUD RASMUSSEN-klassen

KNUD RASMUSSEN-klassen er bygget i 2006-
2007 som afløsere for AGDLEK-klassen. Der er
bygget to skibe i klassen.
Skibene er konstrueret til at kunne løse opgaver
under alle vejrforhold.
Skibene har helikopterplatform for modtagelse af
helikopter, men har ingen hangar og derfor ingen
fast helikopter om bord.

KNUD RASMUSSEN-klassen er desuden udru-
stet med et hurtiggående indsatsfartøj, specielt
tilpasset forholdene ved Grønland. Indsatsfartøjet
er beregnet til sejlads i beskyttede områder så-
som fjorde og lignende og vil i forbindelse med
eftersøgnings- og redningsmissioner hurtigt kunne
afsøge kystnære områder.

AGDLEK-klassen

I klassen er bygget 3 mindre inspektionskuttere.
Inspektionskutterne AGDLEK og AGPA blev byg-
get i 1974 og blev efter lang tids tjeneste i 2007-
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2008 erstattet af inspektionsfartøjer af KNUD
RASMUSSEN-klassen.

Inspektionskutteren TULUGAQ blev bygget i 1978
og sejler fortsat i grønlandske farvande.
TULUGAQ er specielt egnet til sejlads i is, lige-
som skibet kan tåle megen overisning.

Søopmåling

Søopmåling foretages af opmålingsskibene

BIRKHOLM og SKA 12, der udfører opmåling

efter Farvandsvæsenets direktiver, men er under

OPCON af GLK.

12. AFSLUTNING

GLK håber med denne orientering, at have besva-
ret de fleste af de spørgsmål som trænger sig på
for dig og din evt. familie i forbindelse med den
forestående udstationering.
Kun få personer får mulighed for at komme til
Grønland uden selv at skulle betale betydelige
summer herfor, så glæd dig til denne enestående
oplevelse. Der kan være mørke stunder med
hjemve og længsel efter familie og venner, men
opholdet kan, hvis du selv er indstillet herpå, blive
en uforglemmelig tid med mange minder og ople-
velser for livet om dette store, imponerende land.
Grønland er 50 gange større end Danmark, men
indbyggerantallet udgør kun hvad der svarer til
1% af Danmarks befolkning (ca. 57.000), så der
er rigelig plads at udfolde sig på.
Personellet ved GLK forsøger at kombinere et
nært socialt samvær med muligheden for at være
sig selv. Vi mener, at GLK er et tjenestested, der
absolut er værd at opleve. Det bør tilføjes, at det
mere er regelen end undtagelsen at tilkommande-
ret personel søger tjenesteforlængelse ved GLK,
eller søger tilbage til Grønnedal efter få år ved
andet tjenestested, selv om de ville have forsvoret
det, den dag de blev tilkommanderet GLK.
Er der stadig ubesvarede spørgsmål, så kontakt
din kontaktperson. Personellet ved GLK er altid
parat til at hjælpe, vi har jo alle på et eller andet
tidspunkt været i samme situation.

VELKOMMEN

Sæt dig godt ind i følgende bestemmelser:

a. FKO BST 073-2, Ind- og udførsel af visse varer,
flyttegods, private våben og dyr mellem Danmark
og Grønland

b. FKO BST 560-3, Beskatning og rapportering i
forbindelse med tjeneste i Grønland.

c. FKOVEJL PS.400-3, FKO PAV, kap. 23, pkt.
23.11, Godtgørelse af merudgifter til kost og logi
under tjenesterejser og udstationering til, i og fra
Grønland.

13. Vigtige adresser

Grønlands Kommando,
3930 Kangilinnguit
Grønland.
Tlf. (+299) 69 19 11, fax. (+299) 69 19 12.
Internet: forsvaret.dk/glk
E-mail: glk@glk.gl

Kommune Sermersooq, Ivittuut
3930 Kangilinnguit
Grønland.
Tlf. (+299) 69 10 77, fax. (+299) 69 10 73.
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

Grønlands Repræsentation,
Strandgade 91, 3
Postboks 2151
1016 København K
Tlf. 32 83 38 00, fax. 32 83 38 01
E-mail: journal@ghsdk.dk

Transportelementet på Flyvestation Aalborg,
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
Tlf. 98 19 55 70 og 98 19 55 71

Speditøren ved Flådestation Frederikshavn,
Postboks 711
9900 Frederikshavn
Tlf. 99 22 29 73

Din egen adresse i Grønnedal:
Navn
Postboks XX
3930 Kangilinnguit
Grønland

Links - Internet

Grønlands Kommando - forsvaret.dk/glk

Sermersooq kommune - www.sermersooq.gl

Ivittuut/Grønnedal - www.ivittuut.dk

Arsukfjorden - www.arsukfjorden.gl

Grønlands Selvstyre - www.nanoq.gl

Greenland Tourism - www.greenland.com


