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25 fjernsynsforeninger, 11 dødsfald (4 i kajak), 23 katekismer og to 

alen blåt klæde. Meget er målt, talt og vejet i Grønland siden den 

norske præst Hans Egede i 1721 ankom med kongelig kaldelse og 

to skibe. For det varede ikke længe, før kolonisatorerne indførte 

en omfattende administration og registrerede og dokumenterede 

alt i tal, vægt og mål. Med tiden skabte både mission, handel og 

senere myndigheder og organisationer et usædvanligt omfangsrigt 

kvantitativt kildemateriale, som belyser Grønlands demografiske, 

økonomiske, kulturelle og sociale historie fra kolonitiden og frem 

til i dag. Materialet – hvis detaljeringsgrad er noget nær enestående 

i international sammenhæng – giver historikeren en indgang til at 

studere samfundets store strukturelle ændringer og zoome ned på 

mikroniveau og den enkelte grønlænders liv og levned.

I Grønland i tal giver 12 forfattere sig i kast med dette voluminøse 

arkivmateriale og præsenterer og analyserer udvalgte kilder om alt 

fra sygdom og sundhed, ægteskab og uddannelse til kommunika-

tion og medier, handel og erhverv. Grønland i tal er et oplagt sted at 

begynde for den, der forsker i Grønlands historie.
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Grønland i tal

Det sker tit, at man gerne vil belyse et bestemt grønlandshistorisk forholds lang-
sigtede udvikling. Og det er i den forbindelse ikke ukendt, at det kan være en 
tidskrævende opgave at få indsamlet et kildemateriale, som rummer kvantitative 
oplysninger, der giver basis for at opstille statistiske tidsserier, der strækker sig 
over et længere forløb.
 Selvom dele af det kildemateriale, hvor man kan finde talmæssige oplysnin-
ger om den historiske udvikling i Grønland siden 1721, allerede er publiceret, 
så kan det dog konstateres, at de publicerede tal og tidsserier befinder sig i 
et meget spredt og forskelligartet materiale. Endvidere ligger mange talmæs-
sige oplysninger stadig ubehandlede og ikke-offentliggjorte hen på hylderne 
i Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og 
Arkiv) i Nuuk, Rigsarkivet i København og andre steder.
 Gennem de sidste par år har en gruppe historikere fra grønlandske og dan-
ske forskningsinstitutioner drøftet muligheden for at udarbejde og publicere 
en historisk statistik for Grønland, der kan stimulere og facilitere forskning 
i Grønlands historie og medvirke til komparative studier af den koloniale 
og post-koloniale situation i andre dele af verden. Tidsmæssigt skal værket 
dække kolonitiden 1721-1953 og den post-koloniale tid fra 1953 til vore dage. 
Gruppens vision er, at publikationen skal rumme en lang række tidsserier 
opstillet i tabeller/figurer med tilhørende noter, samt forskningsbidrag og 
artikler, hvor de gengivne tidsserier sættes ind i en ramme, og hvor årsagerne 
til, at udviklingen forløb, som den gjorde, diskuteres. Værket ønskes publiceret 
i 2021 i trykt form med engelske, grønlandske og danske undertekster på 
tabeller og figurer. Endvidere er det tanken, at værket skal publiceres løbende 
i elektronisk form. Værket vil være et vigtigt redskab, ikke kun for forskning 
i og om Grønland, men også for internationale komparative studier af kolo-
nisamfund og post-koloniale samfund. Med planlagt udgivelsesår i 2021 vil 
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Grønland i tal

publikationen samtidigt bidrage til at markere 300-året for starten på dansk 
kolonisation i Grønland.
 For at skabe interesse for sådan en større publikation besluttede initiativ-
gruppen, at der indledningsvis skulle udgives en antologi med analyser og 
præsentation af kilde- og arkivsituationen inden for forskellige emner. En redak-
tionsgruppe, bestående af Jørgen Fink, Klaus Georg Hansen og Ole Marquardt, 
som skulle invitere en række forskere til at bidrage, blev nedsat. Resultatet af 
det efterfølgende arbejde er den foreliggende antologi, hvis forskellige bidrag 
forhåbentlig vil bidrage til at skabe interesse for en større udgivelse af en histo-
risk statistik for Grønland.

Daniel Thorleifsen, direktør

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum  
og Arkiv
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Redaktionens forord

Med Hans Egedes ankomst til Grønland i 1721 begyndte en ny epoke i det 
grønlandske samfunds historie. Der kom en permanent bosættelse af udsendte 
danske, som tog styret på øen og indførte administration og administrative 
principper fra Danmark. Derved blev der fra slutningen af 1720’erne skabt et 
skriftligt materiale, der belyser de grønlandske samfunds historie.
 En stor del af materialet er talmæssige opgørelser af næsten alt, hvad der kan 
tælles eller måles eller vejes. Flere og flere områder blev i tidens løb inddraget i 
optællingerne, og derved er der skabt et omfattende statistisk materiale, der for 
nogle seriers vedkommende rækker tilbage til 1720’erne. Det er i international 
sammenligning om ikke enestående så i hvert fald usædvanligt, og det giver 
materialet en betydning, der rækker langt ud over de grønlandske samfunds 
egen historie, hvis det anvendes til komparative studier med andre samfunds 
historie.
 Den foreliggende bog er et forsøg på at gøre opmærksom på dette statistiske 
kildemateriales eksistens. Ideen har været at vise eksempler på problemstillinger, 
som materialet kan belyse, og vise materialets omfang. Det er sket i form af 
de elleve artikler, der bringes her suppleret med en afsluttende kildeoversigt/
registrant. Forfatterne har frit kunnet gribe opgaven an, som de selv ønskede. 
Det betyder, at der i nogle artikler lægges mest vægt på at give eksempel på en 
problemstilling, som materialet kan belyse, i andre ligger tyngdepunktet på en 
præsentation af materialet.
 De behandlede emner spænder over uddannelsesforhold (Søren T. Thuesen 
og Niels H. Frandsen), familieforhold/ægteskabsforhold (Inge Høst Seiding), 
forbrugsforhold (Peter Andreas Toft), sundhedsforhold (Peter Bjerregaard), 
erhvervsforhold (Ole Marquardt), kommunikationsforhold ( Jette Rygaard 
og Jørgen Fink) samt sociale forhold (Erik Strange Petersen). Dertil kommer 
et bidrag om mulighederne for at etablere en elektronisk database, hvor man 
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kan søge oplysninger om fortidens og nutidens grønlandske befolkning på 
individniveau (Rasmus Ole Rasmussen og Klaus Georg Hansen), en generel 
oversigt over den grønlandske kildeproduktions udvikling (Ole Marquardt) 
og en kilderegistrant, der kan lette arbejdet med kildesøgning for studerende, 
forskere og øvrige interesserede (Christian Egander Skov). Kronologisk spreder 
bidragene sig over kolonitiden siden 1721 og med hovedvægt på den klassiske 
kolonitid (KGH-tiden) fra 1774-1776 til 1953 samt den postkoloniale tid fra 
1953 til vore dage.
 Hvad angår brugen af grønlandske og danske stednavne, har vi valgt den 
løsning, hver gang en lokalitet omtales, så vidt muligt – nogle lokaliteter som 
f.eks. Upernavik hedder det samme på grønlandsk og dansk, andre har kun et 
grønlandsk navn – at anføre begge betegnelser.
 Det er tanken, at de forskellige bidrag i bogen skal kunne læses og anvendes 
uafhængigt af hinanden. Læser man den samlede tekst i et stræk, vil man derfor 
fra tid til anden støde på noget, der omtales i flere af bidragene. Prisen for en 
systematisk udryddelse af gentagelser ville være, at bogens bidrag ikke kunne 
læses uafhængigt af hinanden, og den pris har vi ikke ønsket at betale.
 Bogens bidrag er skrevet af grønlandske og danske forskere. Allersidst i 
bogen findes en samlet liste med et kort cv over de elleve bidragydere. Det 
er bidragydernes fælles håb, at publikationen kan stimulere interessen for at 
få udgivet (i papirform såvel som elektronisk) en samlet grønlandsk historisk 
statistik, der dækker både den koloniale fortid og den post-koloniale nutid, og 
som kan anvendes ved både undersøgelser med et rent grønlandshistorisk sigte 
og undersøgelser med et internationalt komparativt kolonihistorisk/postkolo-
nialt sigte.
 Vi takker forlagsredaktørerne og de to peer reviewere. Sidst, men ikke mindst 
vil vi benytte lejligheden til at sige en stor tak til de fonde, NunaFonden, Selvsty-
rets forskningsfremmepulje, Ilisimatusarfiks publikationsfond, Aarhus Univer-
sitets forskningsfond samt Arts-fakultetet ved Aarhus Universitet, der gennem 
deres finansielle støtte har gjort udgivelsen af den foreliggende bog mulig.

Ole Marquardt Jørgen Fink Klaus Georg Hansen
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