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Forord og indledning 

En tak til Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, som ved at be- 
vilge mig orlov har gjort denne bog mulig. Også tak til Folketingets Grøn- 
landsfond, som har ydet økonomisk støtte til trykning og udgivelse. Endelig 
tak til Tom Greiffenberg, AUC, som har ydet mig faglig støtte. 
Titlen er efter inspiration fra Kim Larsen. 

Baggrunden for, at jeg har givet mig i kast med denne bog, er, at jeg i de 
forløbne 5-6 år, via min ansættelse i Planstyrelsen og senere Landsplanafdelin- 
gen, har været konsulent for Grønlands Hjemmestyre. Gennem dette konsu- 
lentarbejde, som består i at være Økonomidirektoratet behjælpelig ved ud- 
formning af et grønlandsk plan- og arealadministrationssystem, har jeg fået et 
bredt kendskab til denne side af det moderne grønlandske samfund. Det har 
givet mig lyst til at samle disse erfaringer og sætte dem ind i en historisk ram- 
me. 

Bogens hovedemne er Grønlands planlægning og arealadministration. Men for 
at kunne redegøre herfor, har jeg fundet det nødvendigt også at sætte mig ind 
i og beskrive udviklingen i landets administrative og politiske system og bo- 
sætningsmønster. Disponeringen af det følgende afspejler den arbejdsmetode, 
jeg har valgt. Hertil kommer, at jeg har lagt vægt på at give en historisk frem- 
stilling af stoffet. Fremstillingen er opdelt i fire afsnit, som hver for sig er en 
retrospektiv gengivelse af det pågældende emne. Det har den fordel, at hvert 
afsnit kan læses selvstændigt, alt efter interesse. Men det medfører samtidig, at 
det har været nødvendigt at komme med en række henvisninger til andre af- 
snit, til hjælp for dem, der vil fordybe sig i baggrund, sammenhænge og for- 
udsætninger. 

Første afsnit behandler udviklingen i Grønlands politiske og administrative 
system. Hovedvægten er lagt på det kommunale niveau. Det har været natur- 
ligt samtidigt at beskrive de administrative sammenhænge, og det administra- 
tionsapparat, den kommunale administration har været en del af. 
Som planlægger har det været væsentlig - i afsnit 2 - også at beskrive Grøn- 
lands befolknings- og erhvervsmæssige udvikling, herunder bosætningsmøn- 
stret. Ikke mindst i Grønland har bosætningsmønstret i den grad været med- 
virkende til at fastlægge det administrative apparats opbygning og funktion. 
Afsnit 3 omhandler planlægning i Grønland, og igen er hovedvægten lagt på 
kommuneniveauet. Afsnittet beskæftiger sig ikke så meget med den konkrete 
planlægningsindsats (planerne), men beskriver først og fremmest fremkomsten 
af et grønlandsk planlægningssystem, og hvordan det har udviklet sig. Endelig 
er der i afsnit 4 foretaget en beskrivelse af, hvordan den kollektive ejendomsret 
til Grønlands jord er "opstået" og er blevet forvaltet gennem tiderne. 
Det afsluttende afsnit er nogle beskedne overvejelser om hovedtræk i Grøn- 
lands nyere historie, træk med relationer til de behandlede emner, samt nogle 
bud på, hvad der måske kommer til at stå højt på den politiske dagsorden i 
Grønland i det næste årti. 



Bagerst i bogen findes en liste over anvendt litteratur m.v., samt en fortegnelse 
over bogens illustrationer. 

Som bilag er optrykt den gældende bekendtgørelse om arealanvendelse og 
planlægning, nr. 23 af 18. november 1992. 

Jeg har haft problemer med de grønlandske stednavne. Der er blevet gennem- 
ført en ny retskrivning i Grønland, herunder ny stavning af de grønlandske 
stednavne. Jeg har valgt at bruge den nye stavning i selve teksten. I alle cita- 
ter, også når der anvendes danske navne for byer og bygder, har jeg valgt at 
bevare den gamle betegnelse og stavemåde. 

Til slut et lille digt af Halfdan Rasmussen, et digt jeg har haft i tankerne un- 
der hele arbejdet med bogen. 

" Vor jord består af jord i små partier, 
som kaldes stater eller kolonier. 
De første har kultur og kultiverer 
de sidste, til de ikke eksisterer" 

Per F. Skjelbo 
København, februar 1995. 
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Grønlands administrative og politiske system 
- fra koloni til Hjemmestyre 

Nordboere i Grønland 
Grønland har været dansk koloni i over 200 år, og det har sat sig kraftige 
spor i samfundslivet. Men alt andet lig har det danske kolonistyre respekteret 
- eller erkendt nødvendigheden af at tage hensyn til - nogle grundliggende 
principper, som bunder i inuitkulturen, og som ikke altid har harmoneret 
med dansk tankegang og administrationspraksis. Grønlands administrative og 
politiske system, som vi ser det i dag, er resultatet af en lang udvikling, præget 
af kolonimagten. Men også efter 1953, da Grønlands status som koloni for- 
melt blev ophævet, prægede dansk tankegang det administrative system i den 
tidligere koloni. Ja selv efter Hjemmestyrets indførelse i 1979, fungerer ad- 
ministrationsapparatet på en måde, der vil være velkendt for en dansk bureau- 
krat. Det følgende afsnit vil redegøre for den udvikling i det politiske og ad- 
ministrative system, der har fundet sted siden Grønland blev koloniseret. På 
grundlag heraf påpeges nogle forhold, som er af betydning for at kunne forstå 
det grønlandske samfund - herunder hvordan det kan tænkes at udvikle sig 
fremover. Som nordbo, dansker, kunne det være fristende at begynde med 
historien om, hvordan de første nordboere, som kom til Grønland omkring år 
1000, organiserede sig og indrettede sig samfundsmæssigt i det nye land. 

 
Brattahlid, hvor Erik den Røde slog sig ned omkring år 1000. I dag fåreholderbygden Qassi- 
arsuk, Narsaq kommune. 

Det var en vikingekultur med klare regler for, hvem der bestemte og havde 
adkomst til jord og naturens øvrige ressourcer, og et samfund, der byggede på 
et mindretals - de såkaldte frie mænds - adkomst til goderne. En interessant 
historie, men det er ikke den, der skal fortælles her. 
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Kilderne og historien beretter, at den første nordiske bosætning i Grønlind 
forsvandt omkring år 1500. Og så overtog inuit Grønland. De havde ganske 
vist levet i landet sammen med nordboerne i mange år, men nu blev det dem, 
der i de næste 200 år var eneste befolkningsgruppe med fast ophold i Grøn- 
land. Inuit havde et regelsæt, som stod i stærk kontrast til den nordbokultur, 
der var bukket under. Inuitbefolkningen havde haft kontakter med nordboer- 
ne. Det ved man blandt andet fra talrige grønlandske sagn og overleveringer. 
Her berettes om voldelige sammenstød mellem de to befolkningsgrupper, men 
også om fredelig sameksistens og udveksling af varer. Om inuit herved "arve- 
de" eller tilpassede nogle samfundsregler fra nordboerne til deres egen sam- 
fundsorden, kan man gisne om. Men der er umiddelbart ikke meget, der 
tyder på, at det har været tilfældet. 

 
Nordboere på hævntogt på inuit sommerboplads. 

Inuit i Grønland 
Den inuitkultur, de danske kolonialister stiftede bekendtskab med var baseret 
på familien. En eller flere familier "holdt sammen" og virkede som en sam- 
mentømret enhed, socialt og erhvervsmæssigt. Gruppens eksistensgrundlag var 
typisk bygget op omkring en eller flere storfangere, der forsynede gruppen 
med de nødvendige fangstdyr, især sæler. Hvordan dette samfund i øvrigt var 
"organiseret", er der kun sparsomme kilder om. At der før koloniseringen hav- 
de været uskrevne regler for samfundslivet er imidlertid oplagt. Det er regler, 
som har sat sig spor i forvaltning og administration den dag i dag. 
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Før Hans Egede i 1721 kom til Grønland var der ikke noget administrativt 
system i Vesteuropæisk forstand. Der var ikke nogen centralmagt, som kunne 
udøve ret og fastsætte retningslinier for samfundets administration. Det kom 
først med kolonimagten. Inuitsamfundet var indrettet på en måde, der måtte 
falde de første danske koloniembedsmænd, præster og handelsfolk for brystet. 
De mødte primitive folk, som ikke forstod værdien af et velordnet samfunds 
pligter og goder. Grundlaget for det daværende danske styre var en stærk 
statsmagt og et administrationsapparat, som kunne håndhæve gældende regler, 
herunder de rettigheder, befolkningen - eller grupper af befolkningen - havde 
eller erhvervede sig. Sådan var det førkoloniale grønlandske samfund ikke 
skruet sammen. Det hvilede på en kollektiv ret - og pligt - til at bruge og 
beskytte landets ressourcer. Spilleregler og normer har der været, det er der 
som sagt ingen tvivl om. Jørgen Viemose skriver i sin bog fra 1977, "Dansk 
kolonipolitik i Grønland", om bopladsgruppens organisering og samspillet mel- 
lem de forskellige bopladser: 

"Et betydningsfuldt og hyppigt forekommende træk inden for bopladsgruppens sociale orga- 
nisation var forskellige former for fællessammenkomster, hvis udgangspunkt og centrum næs- 
ten altid var fællesmåltidet, som blandt andet var et udtryk for den kollektive fordeling. 
Under måltidet redegjorde den eller de beværtende fangere detaljeret for fangstens forløb, lige- 
som man benyttede lejligheden til at diskutere fælles anliggender og træffe fælles beslutninger, 
samt gennem nedsættende og belærende omtale at straffe og resocialisere lovbrydere. Der for- 
tælles sagn, udveksles gaver, konkurreredes og arrangeredes forskellige lege".1 

Et vigtigt element i disse sammenkomster var åndemaneren, som var kontakt- 
led mellem mennesket og naturkræfterne og skulle sørge for, at de regler, 
fangerkulturen satte for menneskelig adfærd ikke blev overtrådt. 
Åndemaneren havde som institution stor betydning for den grønlandske kul- 
tur og samfundsorden. Også konkurrencer og lege spillede en konfliktløsende 
rolle. Det har vi nutidige beretninger om. Jens Rosing beretter således i sin 
bog fra 1993 "Hvis vi vågner til havblik", som er en slægtssaga fra Østgrøn- 
land fra sidste halvdel af 1800'tallet, om sangerkampe mellem personer, der 
var kommet op at toppes. En sangerkamp bestod i, at man både verbalt - ved 
at håne og spotte - og fysisk, ved at give hinanden lussinger m.m., skulle få 
modparten til at tabe fatningen. Det var tilskuerne som afgjorde, hvem, der 
havde vundet kampen. At det ikke altid gik stille af i den forstand, at den 
besejrede accepterede afgørelsen, er også beskrevet i bogen. Det endte af og til 
med drab. Det skete også under en sangerkamp mellem Aappaliddoq og Ii- 
simmardik, som endte med, at Aappaliddoq blev stukket ned af modparten. 
Et åbenbart brud på de uskrevne regler. 

"Under sangkamp var alle tilstedeværende beskyttet under den uskrevne lov, at "intet drab må 
ske". Iisimmardiks ugerning var også af denne grund en meget alvorlig forbrydelse".2 

Når man læser disse linier, kommer man til at tænke på den tingsfred, der 
efter de Islandske sagaer stort set blev respekteret, når Altinget trådte sammen. 
Nordboerne bragte tingssystemet og dermed tingsfreden med til det nye "fæd- 
reland". 

                                                           
1 "Dansk kolonipolitik i Grønland", side 11-12. 
2 "Hvis vi vågner til havblik", side 83. 




