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V
I SKRIVER 16. JUNI 1931. Den stør-
ste vitenskapelige ekspedi-
sjon til Øst-Grønland noen-
sinne legger ut fra København
med Dannebrog vaiende i

brisen. På kaia står Danmarks stats-
minister Thorvald Stauning i spissen for
flere tusen mennesker og applauderer
mens de to skipene legger fra kai.

Lastet til ripa med sleder, motorbåter,
rekognoseringsfly, byggesett til flere hus,
radio- og telegrafutstyr og instrumenter til
en rekke vitenskapelige forsøk skal dan-
skene en gang for alle vise Norge hvem
som er herrer på Grønland.

Men elleve dager senere er det Norges
flagg som vaier over grønlandsk jord.

Konflikt med lang gjæringstid
Det hadde gjæret lenge i Nord-Atlanteren.
I 1776 hadde danskene innført monopol på
ressursene langs sør- og vestkysten av
Grønland, og utenlandske fiskere og
fangstfolk ble nektet adgang. Det skapte
uro i Norge. Mange norske fangstmenn
fryktet at det bare var et spørsmål om tid
før Danmark utvidet suvereniteten til hele
Grønland. Da ville den norske virksomhe-
ten på østkysten stå i fare.

Danskene viste også til Kieltraktaten av
1814, som lot dem beholde Island, Færøyene
og Grønland etter at unionen med Norge ble

oppløst. Nordmen-
nene viste til at landet
hadde vært norsk siden
middelalderen.Dess-
uten ga Kieltrakta-
ten danskene råderett
bare over de strøkene som ble
utnyttet næringsmessig, det vil si
vestkysten. Resten var ingenmanns-
land, mente nordmennene. Langs østkysten
var det nordmenn som hadde de sterkeste
økonomiske interessene; der drev vi fiske
utenfor kysten og fangst på sel og hval.

Konflikten mellom de tidligere union-
spartnerne ble kalt “Grønlandssaken”.
Men egentlig var det bare den østlige
delen av Grønland striden sto om – et
umåtelig stort, men tynt bosatt område.

Tida etter første verdenskrig var en peri-
ode da mange land dyrket ekspansive ideer.
Norge og Danmark var ikke noe unntak.
Skulle man sikre seg herredømmet over
Øst-Grønland, gjaldt det å markere tilste-
deværelse og skaffe seg hevd på området.

Knivene slipes 
I 1921 proklamerte Danmark suverenitet over
hele Grønland. Et hissig kappløp var i gang.

Året etter opprettet Norge en telegraf-
stasjon i Myggbukta. Samtidig intensiverte
begge land fangstaktiviteten betydelig og
gikk iherdig i gang med å utforske den øst-

lige delen av øya. På de siste 15 årene hadde
landene bare sendt fem forskningsrelaterte
ekspedisjoner til Grønland. Nå eksploderte
plutselig interessen. De neste 15 årene
strømmet forskerne til 20 forskningsekspe-
disjoner; ni av dem overvintret. I tillegg kom
stadig flere fangstekspedisjoner.

Fangsthyttene fikk en viktig rolle, og
det gjaldt å bygge flest mulig. På den
måten viste man at man virkelig var til
stede i stort monn. Mellom 1908 og 1931
ble mer enn 80 bygninger, store og små,
satt opp. Ved å spre dem utover med en
dagsreises mellomrom, kunne fangst-
mennene røkte feller over et veldig områ-
de. Det gjorde ikke bare virksomheten
mer effektiv og lønnsom, nettverket av
hytter ville også være et bevis på at nord-
mennene hadde rett til landet.

På begge sider av Skagerrak samlet inter-
essentene seg i organisasjoner som skulle
tale deres sak; Østgrønlandske Fangstkom-
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Norske nasjonalister ville få de norrøne landområdene 

på Grønland tilbake til Norge. I 1931 erklærte de et stort

område for norsk. Men danskene var ikke helt enige.

Tekst Frode Skarstein 

Hallvard Devold (helt til
venstre) og ekspedisjons-
medlemmene hans har 
heist det norske flagget i
Myggbukta 27. juni 1931.
Ekspedisjonsmedlemmene 
mente at dermed var 
denne delen av Grønland
okkupert av Norge.
I dagboka noterte Devold:
“Kl. 5 e.m heiste vi flagget
og okkuperte landet fra
Carlsbergfjorden til
Besselsfjord. Det blir 
nu spennende å se 
hvordan det løper av.”

Fra venstre: Hallvard Devold,
Eiliv Herdal, Ingvald Strøm,
Søren Richter og Thor Halle.

982
Eirik Raude finner
Grønland. Tre år etter
leder han innvandringen
til Grønland fra Island.

1000 
Kristendommen innføres.
I 1153 blir bispesetet lagt
under den norske erke-
biskopen. 

1100 
Thule-inuitene
kommer fra Canada
og slår seg ned på
nord- og vestkysten. 

1261 
Grønland blir en del
av Norgesveldet
under kong Håkon
Håkonsson. 

1349 
Svartedauden kommer til
Skandinavia. Kontakten
mellom Norge og Grøn-
land avtar dramatisk. 

1500  
Den norrøne
bosettingen for-
svinner av ukjente
grunner. 

H
A

LL
VA

R
D

 D
EV

O
LD

 /
 N

O
R

SK
 P

O
LA

R
IN

ST
IT

U
TT

Flere ekspedisjoner med fly ble sendt til
Øst-Grønland for å kartlegge området.

Her et norsk Spartan-fly over Øst-Grønland i 1932. T.
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Eirik Raudes Land
Kampen om  Grønland
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enormt territorium på den fjerne arktiske øya.
Dagen etter gikk igjen livet sin vante

gang for de trauste fangstmennene. Men
dagboka til Hallvard Devold viser at de
innimellom moskusfangst og andre dag-
ligdagse fangstmannssysler lyttet ivrig
etter hvordan utenverdenen ville ta okku-
pasjonen, og ikke minst om Norge som
nasjon ville følge etter.

... og ned som en skinnfell 
Okkupasjonen var ikke noe de hadde fun-
net på selv. Aksjonen var regissert av Adolf
Hoel og Gustav Smedal.

I de etterlatte notatene og dagbøkene
til Smedal framgår det at hensikten var å
få de norske myndighetene til å skjønne
alvoret i saken. Fiskere og fangstfolk var
alvorlig bekymret for at den danske Tre-
årsekspedisjonen ville svekke Norges grep
om området. Hvis pressen nå støttet
aksjonen, måtte den norske stat reagere
og gjøre den private okkupasjonen om til
en nasjonal annektering.

Strategien virket. Etter intens lobbyvirk-
somhet gikk Stortinget inn for å annektere
området som norsk. Nasjonen Norge mente
at det landområdet som danskene tillot seg

å kalle Kong Christian X Land, egentlig var
Eirik Raudes Land – og det var norsk.

Danskene var rasende. Regjeringen kla-
get samme dag saken inn for Den interna-
sjonale domstolen i Haag. Fra Norge ble
både Hoel og Smedal med i delegasjonen
for å fremme Norges sak. I sin delegasjon
sendte Danmark med sin framstående
polarforsker Lauge Koch som sakkyndig.

Da dommen falt i april 1933, tapte
Norge så det sang. Danmark fikk gjennom-
slag på alle punkter for sitt krav om suve-
renitet over hele Grønland.

Snipp, snapp, snute 
Eventyreren, forfatteren, juristen og viten-
skapsmannen Helge Ingstad var blitt
utnevnt av Stortinget til sysselmann over
Eirik Raudes Land. Han overvintret i Antarc-
tichavn i 1932–33, og skrev seinere boka 
Øst for den store bre om oppholdet. Boka slut-
ter med en beskrivelse av stemningen blant
de norske fangstfolkene idet telegrammet
fra Haag tikket inn til Antarctichavn:

“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 landet
forjettende frem med fjell bak fjell, alt dette 
vi har levd oss inn med og regnet som vårt.”
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pani Nanok i Danmark og Arktisk Nærings-
drift i Norge. Begge ble stiftet i 1929.

Bak dem sto økonomiske og nasjona-
listiske krefter og trakk i trådene.

Nasjonalister aksjonerer 
I Norge var befolkningen imidlertid delt i
synet på saken. Mens noen ønsket diplo-
matiske forhandlinger med Danmark, krev-
de andre direkte handling.

Adolf Hoel og Gustav Smedal
var talsmenn for og drivkraften bak
de norske Grønlandsaktivistene.

Adolf Hoel (1879–1964) var toneangi-
vende geolog og tidligere sjef for Norges
Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU),
det seinere Norsk Polarinstitutt. Han
hadde allerede gjort mye for å sikre norsk
territorialrett over Svalbard og skulle sei-
nere gjøre det samme for Dronning Maud
Land i Antarktis. Hoel mente at Norge

hadde rett til å utvide sitt territorium, i
pakt med Hitlers idé om “Lebensraum”, og
da partiet Nasjonal Samling (NS) ble stif-
tet i 1933, meldte Hoel seg straks inn.

Gustav Smedal (1888–1951) var advokat,
og mente at “den trang som er tilstede i
alle sterke statssamfunn til å utvide sitt
territorium, [nå] kan bli tilfredsstilt”. Også
Smedal ble medlem av NS og prøvde sam-
men med blant andre Adolf Hoel å få den

tyske okkupasjons-
makta til å gi Norge
Grønland tilbake. Både
Hoel og Smedal fikk
dommer i landssvik-
soppgjøret.

Gjennom sine gode
kontakter i regjeringen

og på Storting-
et forsøkte de
to seint på 1920-
tallet å overtale
myndighetene

til å annektere Øst-Grønland. Men fånyt-
tes. Stortinget mente at løsningen på kon-
flikten lå i diplomatiske forhandlinger
med Danmark.

Sommeren 1930 lekket danskenes dra-
matiske planer ut: En storstilt, tre år lang
vitenskapelig ekspedisjon med over hun-
dre deltakere til Øst-Grønland! Nå hastet
det for nordmennene.

Opp som en bjørn ... 
Det kokte i den norske aktivistleiren. Gus-
tav Smedal var redd for at den store ekspe-
disjonen ville få hevdbalansen til å tippe
over i dansk favør. Danskenes prosjekt var
ikke bare digert; det var påkostet og hyper-
moderne, med to store skip, to moderne
sjøfly, høyteknologisk utstyr og baser som
skulle spres ut over et stort område. De
norske sommerekspedisjonene som NSIU
arrangerte med en håndfull forskere i den
trauste polarskuta “Polarbjørn”, bleknet i
sammenlikning.

Gustav Smedal var sikker på én ting:
Hvis Norge skulle annektere området, så
måtte det skje på privat initiativ. Hoel lot
seg til slutt overtale, og sammen lagde de
en plan.

Ett år senere gikk en ny fangstekspedi-
sjon ut fra Norge, ledet av den 33 år 

gamle sunnmøringen Hallvard Devold
(1898–1957). Devold var utdannet

økonom og meteorolog, men
beskrev yrkeslivet slik i boka

Polarliv: “Det arbeidet jeg var 
satt til, besto i å kontere check-
er på de foliokonti som falt på
bokstaven U, V, W.” 

Sommeren 1931 etablerte de
sin base i Myggbukta på Øst-

Grønland. I dagboka for 27. juni
1931, elleve dager etter at den så-

kalte Treårsekspedisjonen startet fra
København, noterte Devold:

“Begivenhetsrik dag. Et langt code-
telegram sent i går kveld som jeg dechi-
frerte utover natten. Kl. 5 e.m heiste vi
flagget og okkuperte landet fra Carlsberg-
fjorden til Besselsfjord. Det blir nu spen-
nende å se hvordan det løper av.” 

Dagen etter tikket et telegram inn til noen
utvalgte norske aviser fra utposten i vest:

“I nærvær av Eiliv Herdahl, Thor Halle,
Ingvald Strøm og Søren Richter er i dag 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.”

Et knippe norske fangstmenn hadde
alene, men i kongens navn, lagt beslag på et

1721  
Hans Egede reiser til
Grønland for å drive misjon
blant de norrøne ætlingene,
og oppretter en koloni. 

1800   
Storbritannia blokkerer hande-
len mellom Danmark-Norge og
Grønland under Napoleonskri-
gene. Nødsår på Grønland. 

1814    
Kieltraktaten gir
Danmark overhøyhet
over vestkysten av
Grønland. 

1905
Grønland
får delvis
selvstyre. 

1911     
Store fiskemengder oppdages
utenfor vestkysten. Radikal
omlegging av grønlendernes
næringsgrunnlag. 

1921      
Danmark
proklamerer
suverenitet over
hele Grønland. 

1931       
Norge okkuperer
Øst-Grønland og
kaller det Eirik
Raudes Land.

1933        
Den internasjonale dom-
stolen i Haag anerkjenner
Danmarks suverenitet
over Grønland. 

1940         
USA overtar forsvaret av Grøn-
land mens Danmark er okkupert.
Etter krigen får Grønland en viktig
rolle i NATOs polare strategi. 

1953          
Grønland blir en egen
landsdel i Danmark,
med egne represen-
tanter i Folketinget. 
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■ FORFATTER
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Øst for den store bre av Helge Ingstad, Gyldendal,
1935. 
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I over 700 år tilhørte Grønland nordmennene. Som nordeuropeisk
stormakt i middelalderen hadde vi herredømmet på Færøyene,
Island – og Grønland. Men da Norge kom i union med Danmark 
i 1380, falt også disse landene inn under den danske kronen. 

Da Napoleonskrigene endte med fredstraktaten i Kiel i 1814,
måtte Danmark overgi Norge til svenskene, som kompensasjon for
at Sverige tapte Finland og Åland til Russland. En parentes i
traktaten sikret imidlertid at Færøyene, Island og vest-
kysten av Grønland fortsatt skulle tilhøre Danmark. 

Norge godkjente aldri Kieltraktaten som
selvstendig stat. Men foreløpig hadde våre
forfedre nok å stri med; en ny unionspart-
ner og en gryende kamp for løsrivelse.
Derfor skulle det gå over hundre år før
noen i Norge brakte eierskapet til
Grønland på bane igjen. 
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Tittel lages

Østgrønlandsavtalen av 1924 gav norske
fangstmenn hjemmel til å annektere lan-
dområder som de røktet fra sine fangststa-
sjoner. Her er et stemningsbilde fra fangst-
stasjonen Krogness på Hold with Hope-halv-
øya, i nærheten av Myggbukta, en dag i 1930.
Adolf Hoel og Arktisk Næringsdrift fore-
tok her den første norske “okkupasjonen”
i 1930; de lagde en tavle og malte på at
området var eid av Arktisk Næringsdrift.

Fangststasjonen Krogness 
slik den ser ut i dag.

Helge Ingstad ble utnevnt av Stortinget til sysselmann for Eirik Raudes Land, og overvintret i
Antarctichavn i 1932–33. Her til høyre på bildet, tatt i 1933 ved Davysundet.
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