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Forord 
 
 
 

Forord 
 
I 1995 rejste jeg til Grønland for at beskæftige mig med retspluralisme i 
praksis. Jeg havde i 1991 forsvaret en doktorafhandling om informel ret, 
hvor jeg havde beskæftiget mig med retspluralisme i et køns- og retsteoretisk 
perspektiv. I begyndelsen af 90’erne deltog jeg i et forskningsprojekt om 
retlig polycentri, og jeg havde desuden et samarbejde med bl.a. et regionalt 
juridisk kvindeforskningsprojekt i Afrika. Det havde overbevist mig om, at 
en måde i det hele taget at lære noget nyt – og noget mere om retspluralisme 
på – var ved at beskæftige sig med praksis i samfund, hvor der var en erken-
delse af pluralismen, og hvor den blev praktiseret.  
 Jeg har siden 1988 haft det privilegium af have Agnete Weis Bentzon som 
både samtalepartner, uformel vejleder, medlem af mit bedømmelsesudvalg 
og samarbejdspartner i en lang række sammenhænge – herunder i afrikanske 
og pakistanske projekter. Agnete og Torben Agersnap forespurgte i 1995, 
om min mand, der havde været stærkt involveret i Grønland siden 1977, og 
jeg, der kun havde besøgt landet en enkelt gang i 1981, ville være interesse-
rede i at tage til Grønland og arbejde der. Det var vi. Jeg søgte og fik et pro-
fessorat i retsvidenskab og retssociologi ved Grønlands universitet, Ilisima-
tusarfik – et af verdens mindste og smukkest beliggende – og gik ind i en ny 
fase både i mit faglige og mit personlige liv. Jeg måtte revidere en betydelig 
del af de faglige og andre forestillinger, jeg kom med, og måtte gennemleve 
det kulturchok, som den, der skifter kultur, ofte udsættes for. Jeg fik ændret 
og udvidet mit syn på både fag, videns-skabelse og vidensforståelse. Jeg fik 
også et andet blik på det jeg kom fra, og som jeg knap havde indset var del af 
en kolonial retskultur.  
 Uden Agnetes stadige og stædige indsats og inspiration er jeg ikke sikker 
på, at jeg havde fået denne mulighed eller fået så meget ud af den. Jeg vil 
derfor takke hende – og Torben – for mange konstruktive, faglige og fornø-
jelige samtaler og desuden for kommentarer til en række af de nye kapitler i 
denne bog. Indholdet står jeg naturligvis selv for, selvom der er mange, man-
ge andre, der i årevis har deltaget i diskussioner og måttet lægge øre til de 
overvejelser, der har udmøntet sig i artikler og kapitler – ikke mindst min 
mand.  
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 I 1999 vendte vi tilbage til København og jeg til Københavns Universitet, 
hvor der i 2001 blev opslået et tidsbegrænset professorat i i grønlandsk rets-
sociologi. Det var finansieret af Kommissionen for Videnskabelige Under-
søgelser i Grønland (KVUG). Jeg søgte og fik professoratet, der i perioden 
2001-2006 har gjort det muligt for mig at rejse frem og tilbage imellem 
Grønland og Danmark og at undervise i både Nuuk og København på hen-
holdsvis dansk og engelsk. Det er med afsæt i dette »omvandrende« profes-
sorat, jeg har skrevet artikler, holdt foredrag, deltaget i konferencer, og præ-
senteret og reflekteret over grønlandske og postkoloniale (rets)forhold, og de 
udfordringer som disse forhold stiller retsopfattelsen i de gamle kolonisam-
fund over for.  
 Forsiden til bogen er oprindelig en plakat til en udstilling lavet af de to 
unge kunstnere, Inuk Silis Høegh og Asmund Havsteen-Mikkelsen. Udstil-
lingen, der hed »Melting Barricades«, blev vist i Nuuk (fra den 18.6. til den 
12.7.2004) i forbindelse med fejringen af 25-året for Grønlands Hjemmesty-
re. Den blev senere vist i København i Nordatlantens Brygge – de nordatlan-
tiske samfunds fælles statslige, politiske og kulturelle repræsentation. Jeg vil 
takke kunstnerne for, at jeg kan genbruge plakaten, der ligesom udstillingen 
er en humoristisk og tankevækkende kommentar til de små samfunds på-
virkningsmuligheder – hvor kunstneriske og kulturelle udtryk spiller en stor 
rolle. Jeg vil samtidig takke forlagene for adgang til at genoptrykke redigerede 
udgaver af mine tidligere trykte artikler – de nærmere oplysninger fremgår af 
de enkelte kapitler. Jeg vil også takke Ilisimatusarfiks publikationsfond og 
Augustinusfonden samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s 
Fond for økonomisk støtte til udgivelsen af bogen og ikke mindst Kommis-
sionen for Videnskabelige Undersøgelser for finansieringen af den stilling, 
der har gjort det muligt for mig at skrive og gennemskrive denne bog. Og 
endelig vil jeg takke Mette Delfs, der med stort engagement har slidt, for at 
manuskriptet kunne blive bragt i trykfærdig tilstand.  
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Introduktion 
 
 
 

Introduktion 
Introduktion 
Europæisk retskultur er historisk set også en kolonial retskultur, og dansk 
retskultur er i så henseende ingen undtagelse. Lige under og lige bagved det 
20. århundredes demokratiske retskultur – som blev afbrudt af kortere og 
ofte også længere perioder af totalitære regimer – ligger de førdemokratiske 
europæiske store og små kolonimagters koloni-retskultur. I sen- eller post-
modernismen har mange fået et længere historisk perspektiv på både territo-
riale, politiske, familiære og religiøse tilførsforhold. Retshistorie er til en vis 
grad blevet retspolitik, hvor retspolitikken tidligere var knyttet til samfunds-
videnskaberne. De gamle kolonimagter blev efter 2. verdenskrig afløst af nye 
stormagter og imperier. De fik betydelig indflydelse både på mange småfund 
og på de nye postkoloniale samfund. Både USA og Sovjet blev eksportører 
af samfundsmodeller, økonomiske systemer og retssystemer. Eller fik militær 
indflydelse. Efter Murens fald er vi gået ind i en ny fase, hvor verden måske 
bevæger sig i retning af en ny retsbevidsthed. Retsforholdene inden for både 
nationer og blokke, i det internationale samfund og verdenssamfundet har 
undergået betydelige ændringer i det sidste halve århundrede, og det bliver 
stadig tydeligere, at vi bevæger os imod en ny verdensorden, hvor vi vil se 
kampe og konflikter om, hvilke retlige udtryk denne orden vil få.1  
 Denne bog kan forhåbentlig give et billede af nogle få af de udtryk, som 
disse større ændringer har fået og er ved at få. Perspektiverne er nordatlanti-
ske, arktiske, europæiske og til dels kønspolitiske. 
 Jeg har i bogen samlet og redigeret en række af de artikler, jeg igennem de 
seneste 5-10 år har offentliggjort i forskellige sammenhænge, og tilføjet en 
række nye kapitler. Temaerne er de paradigmeskift i retten, som de store 
forandringer trækker med sig i konkrete retlige relationer. Retsdannelsens 
rammer er i forandring. De skifter fra det nationale til det lokale og globale. 
Det betyder, at indflydelsens, magtens og normernes udtryk forandrer sig. 
De sidste skifter fra ‘vertikal’ og ‘hård’ lovgivning til mere ‘horisontale’, ‘blø-

 
1. Se f.eks. Rapport fra Center for Etik og Ret til Udenrigsministeriet om »Den Nye 

Verdensorden«, februar 2006 (under udgivelse). 
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dere’, ‘traditionelle’ retsformer og til det, jeg i bogen kalder normative fortæl-
linger. Der optræder ‘nye’ retsskabere, fx Hjemme- og selvstyrede områder, 
religiøse bevægelser og enkeltstående bevægelser. Disse retsskabere oriente-
rer sig anderledes og har andre tilhørsforhold end de statslige retsskabere, 
der dominerede store dele af det 20. århundrede. Retsudviklingen i Grønland 
og forholdet mellem Grønland og Danmark og Grønland og verdenssam-
fundet i øvrigt afspejler disse ændringer og kan derfor ses som eksempler på 
nogle mere almene ændringer i verdenssamfundet i øvrigt. Det konkrete og 
overskuelige eksempel kan måske gøre nogle af de ellers overvældende og 
uoverskuelige ændringer lettere begribelige.  
 Jeg har grupperet det redigerede materiale i afsnit og i en rækkefølge, som 
denne introduktion tager udgangspunkt i. Men da en del af materialet har 
været offentliggjort særskilt, og de nye kapitler også kan stå alene, står det 
selvfølgelig læseren frit for at sammensætte sin egen »læse-orden« og sit eget 
tekstudvalg. Bogens første og sidste afsnit har mere almen karakter, medens 
afsnittene II-IV i højere grad tager udgangspunkt i grønlandske forhold og 
direkte inspirationer.  
 Jeg indleder i afsnit I med en række kapitler, der primært handler om 
retsopfattelser og retspluralisme og paradigmeskift i teori og praksis. Teori-
erne om retspluralisme er udviklet i postkoloniale samfund, men de er i de 
seneste årtier ‘vendt tilbage’ til Europa, ligesom beboerne i de postkoloniale 
samfund også er det. 
 I alle europæiske samfund finder man en lang række indbyggere fra de 
tidligere kolonier, og deres efterkommere. Heller ikke her er Danmark nogen 
undtagelse. En ikke ubetydelig del af befolkningerne i både Grønland, Færø-
erne – og også Sydslesvig – befinder sig i dag i Danmark. Det er omkring 20-
25 % af befolkningerne fra konglomeratstatens ‘yderområder’, der af mange 
forskellige grunde har valgt at bosætte sig i selve Danmark. Årsagerne er 
flere – uddannelses- og arbejdsmuligheder, ægteskaber og familierelationer, 
økonomiske muligheder osv. Man kan sige, at der ligesom i andre gamle 
kolonisamfund også foregår en slags ‘hjerneudveksling’ mellem konglome-
ratstatens forskellige dele. Hertil kommer flygtninge og ‘omvandrere’ fra 
andre dele af verdenssamfundet, fra de europæiske stater, EU-medlemmerne 
og deres tidligere kolonier.  
 Denne tilstedeværelse i alle europæiske samfund af mennesker fra de 
tidligere kolonisamfund, gør Europa til et endnu mere flerkulturelt og flerre-
ligiøst kontinent, end det var før anden verdenskrig. EU har lige siden 
grundlæggelsen været et flerkulturelt og flerreligiøst fællesskab. Både Eng-
land, Frankrig og Italien havde kolonier, hvor befolkningerne overvejende 
var muslimer. Forholdet til Tyrkiet har historisk været både centralt og kon-
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fliktfyldt. EF/EU-lande rekrutterede i de tidlige år store mængder af tyrkiske 
og jugoslaviske arbejdere, for at de kunne være med til at skabe 60’ernes 
økonomiske mirakler – ikke mindst i Tyskland. Uden tyrkerne intet tysk 
»Wirtschaftswunder« er det blevet påstået. 
 For det, som i Danmark fra 1953 blev kaldt Rigsenheden – og som vi i de 
sidste knap 20 år også ofte har kaldt Rigsfællesskabet – er situationen yderli-
gere den, at Danmark har været medlem af EU siden 1973, Færøerne har 
aldrig været det og Grønland var det i perioden 1973-1985.  
 Disse udviklinger gør det nødvendigt med nye overvejelser over rettens 
og politikkens mål og udformning. Jeg slutter mig til de forfattere, der har 
diskuteret behovene for nye retsbegreber, og jeg påstår, at målene i en globa-
liseret verden må formuleres enkelt og klart – som det er sket med f.eks. 
Millenniummålene – for at de kan virke overbevisende på verdenssamfun-
dets forskellige delsamfund. Jeg mener, at man kan trække på vaner og bløde 
retskilder i både lokalsamfund og verdenssamfund, og at de ændrede ver-
densbilleder er ved at føre til delvist ændrede normer og retsopfattelser.  
 I afsnit II behandler jeg nogle af de ændrede rammer, der også fører til 
ændrede verdens- og selvbilleder. Udviklingen hen imod det, jeg i denne bog 
kalder en konglomeratstat (bestående af Danmark-Færøerne-Grønland), må 
forstås både i en europæisk og en global sammenhæng. De rammer, som 
rets- og statsudviklingen (og statsomstillingen) er foregået inden for, har 
været under betydelig forandring. 
 I kap. 5 beskrives Grønlands historiske og nutidige relationer, der fortsat 
spiller en central rolle. Siden de amerikanske kolonier rev sig løs fra England 
og Frankrig, erklærede sig uafhængige og dannede »De forenede Stater«, har 
USA og landets politik spillet en dominerende rolle for Grønland. Denne 
rolle blev særlig betydningsfuld under 2. verdenskrig, hvor USA foretog en 
slags aftalebaseret besættelse/beskyttelse af landet og etablerede en lang 
række baser og militære installationer rundt omkring i landet. Ligesom man-
ge andre steder i verden førte det til tvangsflytninger af lokalbefolkningerne. 
Den danske regerings flytning af Thulebefolkningen i 1953, få uger før 
grundloven trådte i kraft i Grønland, har givet efterdønninger lige siden. Jeg 
forsøger i kap. 6 at se på denne begivenhed som et komplekst samspil af 
forskellige fortællinger, der knytter sig til de forskellige involverede parters 
selvopfattelse og dens ændring over tid. Forløbet viser noget om løbende 
tolkninger og omfortolkninger af centrale begivenheder, og at overgreb på 
både store og små befolkningsgrupper er noget, der i dag ikke accepteres. 
Men retssagen om flytningen viser også, at domstolene ikke nødvendigvis er 
de institutioner, der er bedst til at gøre gamle skader gode.  

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




