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”I want to die free”. Sådan sagde den grønlandske politiker Aleqa 
Hammond i 2013. Det sparkede nyt liv i den evigt aktuelle debat. 
Er grønlænderne undertrykte og ofre for dansk kolonitænkning? 
Eller er danskerne store humanister, der vil Grønland og rigs-
fællesskabet det bedste?

I Grønlands Amt byder Jens Lei Wendel-Hansen på kaff emik og 
fortæller den nuancerede historie om forholdet mellem Dan-
mark og Grønland. Om kolonitiden, hvor Grønland var en mel-
lemting mellem Færøerne, Dansk Vestindien og Den Kongelige 
Porcelænsfabrik. Og om moderniseringen, som de fl este grøn-
lændere og toneangivende danskere ønskede. Derfor blev 
Grønland et dansk amt i 1953. Men i dag ser mange det som en 
spændetrøje, at Grønland blev en del af Danmark. De kræver 
selvstændighed.
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Projektet 100 danmarkshistorier 
er stø� et af A.P. Møller Fonden
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Forfa� eren siger
”Da jeg i et par år boede i Grønland, blev jeg grebet af den blanding af dansk 
og grønlandsk kultur, politik og historie, som er til stede overalt. I nogle sam-
menhænge lever det danske og det grønlandske fredsommeligt side om side, 
i andre kæmper de indædt. Blandingen af det danske og det grønlandske 
diskuterer grønlænderne hele tiden, og det er en både lang og stadig levende 
kulturkamp.”

”Grønlandske politikere betragtede moderniseringen af Grønland som nød-
vendig, men også ønskelig. Historien om det dansk-grønlandske forhold er 
ikke en ensre� et fortælling om en koloni, der udviklede selvstændighed, 
men også om en koloni, der ønskede et tæ� ere forhold til moderlandet.” 

Om forfa� eren
Jens Lei Wendel-Hansen er postdoc ved Syddansk Uni-
versitet og tidligere adjunkt ved Grønlands Universitet.

Om serien
Grønlands Amt er 20. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
o� e år og er centrale i projektet, der bl.a. omfa� er appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


