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Eirik Raudes Land 
-norsk arktisk territorialekspansjon 
øst for den store bre for 75 år siden

27. juni, 1931 - Begivenhetsrik dag - Et langt codetelegram sent 
i går kveld som jeg dechiferte utover natten. Kl. 5 em heiste vi 
flagget og okkuperte landet fra Carlsbergfjorden til Besselsfjord. 
Det blir nu spennende å se hvordan det løper av.
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av Frode SkarStein

Eirik Raudes Land

Selv om det hverken var så enkelt eller 

betydningsfullt som seilskuta Unitys logg 

Cape Hoorn in 57° 48’S. Rounded 8 p.m., 

etter rundingen av kapp Horn i 1616, så 

er Hallvard devolds dagboksnotat den 

27. juni et merkverdig understatement 

gitt sammenhengen som det ble skrevet 

i. 

neste dag tikket følgende telegram fra 

devold inn hos et utvalg norske aviser: I 

nærvær av Eiliv Herdahl, Thor Halle, Ing-

vald Strøm og Søren Richter er idag det 

norske flagg heist i Myggbukta og landet 

mellem Carlsbergfjord i syd og Besselfjord 

i nord okkupert i H.M. kong Haakons 

navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes 

Land. - Hallvard Devold.

Slik ble norsk okkupasjon av et enormt 

territorie på Øst-Grønland, ansett av 

resten av verden som dansk, et faktum. 

devold, som på den tiden ledet en fangs-

tekspedisjon med base i Myggbukta, Øst-

Grønland, var opprinnelig utdannet øko-

nom ved Universitetet i oslo. Men som 

han selv sa det, Det arbeidet jeg var satt 

til, bestod i å kontere checker på de folio-

konti som falt på bokstavene U, V, W. Med 

all respekt for spesialiseringens betydning 

for samfundet, så forekom det mig at den 

hadde en mindre gagnlig innflytelse på 

min personlige trivsel. Han sa derfor opp 

jobben og tok avsted etter mer inspire-

rende og utfordrende sysler. Gjennom 

flere ekspedisjonsrelaterte engasjement 

i arktiske strøk i nordnorge, Svalbard og 

Jan Mayen, tilegnet han seg etter hvert 

erfaring og ikke minst en sterk sans for 

ekspedisjonslivet i det høye nord. når 

devold og hans fangstmannsekspedi-

sjon i 1931 okkuperte et segment av Øst-

To viktige aktører i Øst-Grønlandskonflikten: Hallvard Devold (helt til høyre), leder av den private nor-
ske okkupasjonen i 1931, og dansken Lauge Koch (nummer to fra venstre), som skulle lede den fore-
stående danske treårs-ekspedisjonen som fikk advokat Gustav Smedal til å sette sin manøver for å 
fremprovosere et offisielt norsk krav om Eirik Raudes Land i bevegelse. Bildet er tatt i mars 1927 
ved Hold-with-Hope på Øst-Grønland, under Foldvik-ekspedisjonen 1926-28 - lenge før utformingen av 
okkupasjonsplanene. (Fotograf: Lauge Koch - © Norsk Polarinstitutt)
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Grønland i kongens navn var det et tilsy-

nelatende privat og personlig initiativ. 

Men den private okkupasjonen var 

nøyaktig utformet og satt i scene for å 

omtrent tvinge den norske stat til å følge 

etter og gjøre den private okkupasjonen 

til en nasjonal okkupasjon. 

Hjernene bak dette plottet var adolf Hoel 

og Gustav Smedal. Hoel står i dag som en 

av de mest sentrale norske geologer, og 

var i sin tid leder av norges Svalbard- og 

ishavsundersøkelser, som senere utviklet 

seg til dagens norsk Polarinstitutt. Sme-

dal var en advokat med sterke nasjonalis-

tiske påvirkninger. Med kombinasjonen 

av Hoels kunnskap om landets natur-res-

surser og karakter og Smedals juridiske 

kompetanse var de faglig komplemen-

tære i Grønlandssaken. videre var begge 

var helhjertet involvert i tilegnelsen av 

arktiske territorier til norge, og Smedal så 

i Grønlandssaken en mulighet for at den 

...trang som er tilstede i alle sterke stats-

samfunn til å utvide sitt territorium, kan 

her bli tilfredstillet. Hoels innsats var i sin 

tid sentral for å sikre Svalbard og senere 

dronning Maud Land i antarktis som 

norske territorier. Med godt pleide kon-

takter inn i den norske regjering og stor-

ting, forsøkte Hoel og ikke minst Smedal 

mot slutten av 1920-årene å oppildne 

Stortinget til å få myndighetene interes-

sert i anneksjon av Øst-Grønland, men til 

ingen nytte. Stortinget var overbevist om 

at diplomatiske forhandlinger med dan-

mark var eneste veien å gå for å få en løs-

ning på konflikten over Øst-Grønland.

Grønland kom inn under norsk krone i 

år 1261, etter at den norrøne populasjo-

nen på vestkysten av Grønland ba om å 

bli regjert av kong Håkon iv Håkonsson. 

denne fjerneste norrøne koloni fulgte 

så norge inn i unionen med danmark i 

1384. Men så, etter kiel-traktaten i 1814, 

ble norge avstått til Sverige som kom-

pensasjon for Sveriges tap av Finland og 

Åland til russland. Her ligger roten til 

konflikten som senere skulle kuliminere 

med den norske annekteringen av Øst-

Grønland: en parentes i traktaten sikret 

at de gamle norske koloniene på Fær-

øyene, island og Grønland skulle forbli 

under den danske krone. kiel-traktaten 

av 1814 ble aldri anerkjent av norge, og 

med en ny union å forholde seg til, gikk 

det over 100 år før Grønlands eierskap 

igjen skulle bli et stridstema.

Siden tidlig på 1920-tallet hadde spen-

ningen mellom norge og danmark økt 

rundt Øst-Grønlands spørsmålet, hvor 

prosessen først og fremst hadde begren-

set seg til at danmark svarte på økt norsk 

aktivitet i Øst-Grønland samt en våk-

nende norsk nasjonalistisk følelse rundt 
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Brikker i spillet: Devold (helt til venstre) og hans ekspedisjonsmedlemmer med heist flagg i Myggbukta 
etter okkupasjonen av Eirik Raudes Land  27. juni 1931. (Foto: Hallvard Devold - © Norsk Polarinsti-
tutt)
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Eirik Raudes Land

eirik raudes Land

i anneksjonserklæringen er ikke Hallvard devold mer spesifikk på definisjonen av 

eirik raudes Land enn at han plasser landet mellom fjordene Carlsbergfjord og Bes-

selsfjord. dette gir de omtrentlige koordinatene 71° 30’ i sør og 75° 40’ n i nord, og 

omfavner området hvor mesteparten av norske fangstmenn på Øst-Grønland hadde 

sine fangstfelt og hytter. eirik raude ledet som kjent koloniseringen av de sørvest-

lige deler av Grønland omkring år 1000, og ble sikkert navnefar til Smedal og Hoels 

drøm om et norsk Grønland for å trekke en klar linje fra norrøn storhetstid til datidens 

fangstmenns hevd på øya. disse motiv må ha overskygget det faktum at eirik raude 

eller andre norrøne nok aldri besøkte Øst-Grønland. de få saga-beretninger vi har fra 

norrøn tid om Øst-Grønland begrenser seg til områdene øst for sørspissen, og vitner 

om at det ikke var noen regelmessig utnyttelse av disse områdene.
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temaet. Helt siden 1776 (og frem til 1950) 

hadde adgang til Grønland vært strengt 

begrenset gjennom et dansk statsmo-

nopol. dette monopolets funksjon var 

å beskytte den innfødte grønlandske 

kulturen mot de ødeleggende effektene 

en ubegrenset eksponering mot euro-

peisk kultur var dømt til å ha. Monopo-

let gjorde også utenlandsk utnyttelse av 

fiske- og fangstmulighetene ute på havet 

vanskelige, gitt den store avstanden mel-

lom hjemmebasene og Grønland. i prak-

sis var utøvelsen av dette monopolet 

begrenset til sør- og vestkysten av Grøn-

land. Men i norge fryktet man at om man 

lot dansk suverenitet over Grønland stå 

uprøvd ville det bare være et tidsspørs-

mål før danmark utvidet utøvelsen av 

denne suvereniteten til Øst-Grønland 

slik at monopolet ville kunne påvirke 

norsk fangstvirksomhet på østkysten av 

Grønland.

Fra slutten av 1920-årene og utover ble 

økonomiske interesser og en våknende 

norsk motstand mot danmark og dansk 

styre dominerende faktorer i den norske 

debatten rundt Øst-Grønlandssaken. det 

ble dannet flere interesseorganisasjoner 

med utspring i økonomiske eller nasjo-

nalistiske krefter, eller begge. den norske 

opinionen var delt mellom de som ønsket 

å fortsette forhandlinger med danmark, 

og de som mente diplomati ikke ville føre 

frem og ønsket direkte handling. 

Begge land, og spesielt norge, startet å 

bruke og utforske landet på vis de mente 

ville gi dem hevd på landet. etableringen 

av den norske telegrafstasjonen i Mygg-

bukta i 1922 ble et vendepunkt i så måte, 

og førte til at utforskningen av Øst-Grøn-

land eksploderte i omfang. i løpet av de 15 

årene som ledet opp til 1922 ble det gjen-

nomført omtrent fem forskningsrelaterte 

ekspedisjoner med totalt fem overvin-

tringsekspedisjoner. i de påfølgende 15 

år etter 1922 opplevde Øst-Grønland ca 

20 forskningsekspedisjoner med ni over-

vintringer. antallet fangstekspedisjoner 

økte enda mer dramatisk. i 1929 ble det 

danske Østgrønlandske Fangstkompani 

nanok og det norske arktisk nærings-

drift opprettet for å fremme sine lands 

respektive interesser. Begge firmaene 

hadde som mål å utnytte naturressurser 

gjennom for eksempel fangstvirksomhet 

på Øst-Grønland. et sentralt trekk i gre-

pene for å få hevd på landet var reisnin-

gen av bygninger. i perioden fra1908 til 

1931 bygde norske fangstmenn mer enn 

80 bygninger. noen av disse hyttene var 

i mange tilfelle av særdeles beskjeden 

karakter, men bygninger var det lell og 

fikk stor betydning ikke bare i argumen-

tasjon mot danmark, men og i fangst-

mennenes personlige motivering. 

Eirik Raudes Land

Den norske delegasjonen til Haag i Nederland, under forberedelsene til rettsaken i November 1932. Bildet er tatt i resepsjonen til Hotel de Vieux Doelen, 
med Adolf Hoel helt til høyre og Gustav Smedal sittende til venstre for ham. (Fotograf: © Norsk Polarinstitutt)
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i et forsøk på å bedre utnytte fangstmu-

lighetene landet bød på, tok en ekspedi-

sjon under ledelse av Hallvard devold 

i 1926 i bruk et nytt fangstsystem. Gjen-

nom å reise kjeder av hytter spredt ut 

med en dagsreise med hundespann mel-

lom, kunne fangstmennene røkte feller 

og fangstutstyr over særdeles store land-

områder. Fangstmennenes dagbøker og 

memoarer viser klart hvor viktig det var 

for fangstmennene å utvide sine kjeder 

av hytter - ikke bare for den økonomiske 

gevinsten økt fangst kunne gi, men og 

fordi de så på et vel utbygd hyttenett som 

et håndfast bevis på deres bruk av og der-

med hevd på landet.

i 1924 kollapset uthalte forhandlinger 

mellom norge og danmark om suvere-

nitets- og bruksspørsmålet til Øst-Grøn-

land inn i den såkalte Østgrønlandsav-

talen, som var en avtale sterkt begrenset 

i varighet og omfang. det er ikke helt 

enkelt å forstå hvorfor norske myndighe-

ter handlet som de gjorde i Grønlands-

saken i perioden 1921-1933. På den ene 

siden hadde norske hvalfangere og fis-

kere klare økonomiske interesser i havet 

utenfor vestkysten av Grønland, men 

var gjennom danmarks håndhevelse av 

monopolet der utestengt fra å benytte 

gode havner til regelmessig bunkring. På 

grunn av danmarks sterke tilstedeværel-

se gjennom bosetninger og håndhevning 

av monopolet hadde man ingen suve-

renitetskonflikt her. vest-Grønland var 

uten tvil dansk - det eneste norske øko-

nomiske interesser ønsket her var tilgang 

på havner for å få støttepunkter for sine 

fartøy langs vestkysten av Grønland. 

På den annen side var Øst-Grønland 

omtrent ikke utnyttet og også lite utfor-

sket fra dansk side. Her var ingen hånd-

hevning av de danske monopolbestem-

melsene, slik at norske fangstfolk sakte, 

men sikkert hadde kunne begynne å 

bygge ut landet og sine fangstruter uten 

dansk innblanding. de økonomiske 

interessene i norge, først og fremst Åle-

sundsskippere, mente at på øst-kysten 

trengte man ingen avtale - det lille av 

aktivitet som fant sted der var norsk, og 

lot man den saken ligge som den lå ville 

snart den økende bruken gi hevdvunne 

rettigheter, som igjen kunne brukes i en 

eventuell fremtidig suverenitetstvist om 

Øst-Grønland overfor danskene. det vir-

ker derfor rart at norske myndigheter på 

midten av 1920-tallet valgte å forhandle 

frem en overenskomst over Øst-Grøn-

land som faktisk begrenset de norske 

fangstmennenes rettigheter i et områ-

de hvor de aldri hadde opplevd noen 

begrensning fra dansk side. Blant annet 

var norske fangstfolk i følge Øst-Grøn-

landsavtalen utestengt fra verdens leng-

ste fjordsystem Scoresbysund-distriktet, 

et av de vilt- og fiskerikeste områdene 

på hele Grønland. Professor ida Bloms 

doktorgradsavhandling fra 1973, Kam-

pen om Eirik Raudes Land, gir et fyldig og 

velskrevet innblikk i hva som kan ha vært 

årsakene bak denne handlemåten. Øst-

Grønlandsavtalens utelatelse av vestkys-

ten samt innsnevring av fangstfolkenes 

rettigheter på Øst-Grønland tilfredstilte 

ingen, bortsett muligens fra danskene. 

Sommeren 1930 ble omrisset av en stor-

stilet dansk ekspedisjon kjent. ekspedi-

sjonen skulle legge ut sommeren 1931 og 

ha en varighet på tre år. Gustav Smedal 

følte at omfanget av denne ekspedisjonen 

ville tippe balansen av hevd på landet i 

favør av danskene. Smedal og adolf Hoel 

hadde, både alene og i felleskap, gjort 

Eirik Raudes Land

Adolf Hoel (1879-1964)
Adolf Hoel var dosent i geologi, og arbeidet i sær-
deleshet med arktisk geologi på Svalbard. Han 
var i en årrekke leder av Norges Svalbard- og 
Ishavsundersøkelser (som senere ble institusjo-
nalisert ved opprettelsen av Norsk Polarinstitutt), 
og var en av de naturvitenskaplig sterke aktiviste-
ne i Grønlandssaken. På samme vis som advokat 
Gustav Smedal var hans motivasjon i Grønlands-
saken først og fremst nasjonalisme og en overbe-
visning om Norges trang til territoriale utvidelser, 
i tråd med Hitlers idé om Lebensraum. Adolf Hoel 
var NS-medlem siden stiftelsen av partiet, og sto 
på andreplass på partiets Osloliste i 1933. Etter 
at det akademiske kollegium ved Universitetet i 
Oslo ble avsatt av tyskerne ble Hoel innsatt som 
rektor. I spenningssonen mellom samarbeidet 
med okkupasjonsmakten og arbeidet for akade-
misk frihet ved universitetet har ettertiden gitt 
Hoel godt skussmål for hans prioriteringer og 
handlemåte i den stillingen han ble satt til, noe 
som Landssvikdommen av 1949 også understre-
ket. Etter stengningen av universitetet i 1943 la 
Hoel ned et stort arbeide for å sikre universitetets 
utstyr og eiendommer.

Adolf Hoel (til høyre) med fokusert blikk på Anders Kristian Orvin utforming av en anneksjonstavle for 
en anneksjon av Kapp Stosch i regi av Arktisk Næringsdrift i 1930, før den generelle anneksjonen av 
Eirik Raudes Land i 1931. (Foto: Nils Knaben - © Norsk Polarinstitutt)
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flere mislykkede forsøk på å få regjering 

og Storting til å seriøst vurdere en statlig 

anneksjon av Øst-Grønland. det frem-

stod nå som klart for dem begge at skulle 

landet annekteres måtte det skje gjen-

nom privat initiativ. det finnes egentlig 

relativt få kilder som beskriver hvordan 

den private okkupasjonen kom i stand, 

med unntak av Smedals fyldige dagbøker 

og notater. Hans hovedargument for en 

privat okkupasjon var at en slik handling 

ville få norske myndigheter til å skjønne 

at fangstmennene virkelig fryktet at den 

store danske ekspedisjonen som stod på 

trappene kunne være starten på dansk 

utøvelse av monopolet som ble strengt 

håndhevet på vest-kysten, og at dette 

ville svekke norges grep på området. en 

privat okkupasjon ville sannsynligvis 

også gi rik medieoppmerksomhet rundt 

saken, og om pressen ville legge en pri-

vat anneksjon i positivt lys ville det være 

vanskelig for myndighetene å få forstå-

else for sviket av en håndfull patriotiske 

fangstmenn på denne fjerne arktiske øya. 

i følge Smedals dagbok var han så godt 

som alene i å tro at en privat okkupasjon 

ville tvinge myndighetene til å følge etter 

med en statlig okkupasjon av det samme 

landet. Men spillets gang ble som Sme-

dal forutså; etter intens lobbyvirksomhet 

fra Smedal, Hoel og andre interessegrup-

per gikk et enstemmig norsk Storting inn 

for å annektere området som devold og 

hans ekspedisjonsmedlemmer hadde 

erklært norsk et par uker tidligere. Staten 

norge hadde gjort fangstmennenes sak 

for eirik raudes Land til sin egen.

i april 1933 kom dommen fra den inter-

nasjonale domstolen i Haag - norge 

tapte på alle punkter, og danmarks krav 

om suverenitet over hele Grønland ble 

spikret fast. Helge ingstad, utnevnt som 

Sysselmann over eirik raudes Land i 

1932, overvintret vinteren -32/-33 med 

base i antarctichavn. Hans bok om 

denne overvintringen, Øst for den store 

bre (Gyldendal, 1933), avsluttes melan-

kolsk med øyeblikket i antarctichavn 

når telegrammet med Haag-domstolens 
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Gustav Smedal (1888-1951)
Gustav Smedal var advokat med sterkt nasjona-
listisk engasjement, og var den for ettertiden sett 
absolutt mest sentrale pådriveren i Grønlands-
saken. Smedals usedvanlige pågangsmot og 
motivasjon i Grønlandssaken hentet han fra den 
sterke nasjonalismen han fikk gjennom sin opp-
vekst. Fra spørsmålet om Grønlands suverenitet 
begynte å ulme på midten av 1920-tallet og frem 
til Smedals død i 1951 publiserte han en impo-
nerende lang rekke artikler, brosjyrer og bøker 
om og til støtte for Grønlandssaken. Fra 1942 
var Smedal NS-medlem og forsøkte fånyttes 
sammen med Adolf Hoel og andre Grønlandsak-
tivister å påvirke den tyske okkupasjonsmakten 
både direkte og indirekte gjennom å få opinionen 
til å kreve tilbakelevering av Grønland til Norge. 
Etter krigen beslagla staten en stor del av ekte-
paret Smedals formue som følge av det kollektive 
erstatningsansvaret som ble pålagt NS-medlem-
mer.

Luftkartlegging var en viktig del av NSIUs sommerekspedisjon i 1932. To fly brakt med for å ta flyfoto over deler av Eirik Raudes Land. Her blir hoved-flyet 
”Quartsiluni” fraktet i land ved stasjonen i Myggbukta. (Fotograf: Anders Kristian Orvin - © Norsk Polarinstitutt)
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avgjørelse tikket inn. Han fanger nok 

følelser delt av de fleste fangstmennene, 

idet de så deres emosjonelle og økono-

miske investeringer i eirik raudes Land 

glippe og forsvinne etter at telegrafisten 

hadde lest opp dommen fra Haag: Det 

blir ikke sagt stort. Men likesom tilfeldig 

faller det sig slik, at vi, en efter en, reiser 

oss stille og søker ut av hytten. - Omkring 

oss ligger landet gnistrende hvitt under 

vårsolen. [...] Der er Nansenryggen, der er 

Steinrøisdalen og haugen hvor den første 

moskusen blev skutt. Bakom stiger lan-

det forjettende frem med fjell bak fjell, 

alt dette vi har levd oss inn med og regnet 

som vårt.

norske myndigheter aksepterte den 

internasjonale domstolens kjennelse og 

siden har ingen på noe seriøst vis utfor-

dret dansk suverenitet over hele Grøn-

land (men se boksen om Gustav Smedal). 

om ikke annet, suverenitetskonflikten 

mellom norge og danmark over Grøn-

land førte til en eksplosjon i utforsknin-

gen av og forskningen på Øst-Grønland 

i en grad det ville ha tatt årtier å oppnå 

uten de økonomiske og nasjonalistiske 

motivene som var utgangspunktet for at 

konflikten ble nøret opp.
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Helge Ingstad, utnevnt som Sysselmann på Eirik Raudes Land, her i Davyfjord-området på Øst-Grøn-
land i 1933. Etter Haag-avgjørelsen dro Ingstad til Svalbard hvor han fungerte som Sysselmann i flere 
år. (Foto: John Giæver - © Norsk Polarinstitutt)


