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Smilene blandl tilh_reme bleu bredere og bredere, efterhdnden som dommen bleu lreslop. - Folo: Peter Houe Olesen 

Ingen tvivl OlD. sejren 
Thule-boerne 
glredede sig i gar 
over dommen i 0stre 
Landsret. Men de er 
kun delvist tilfredse 
og vil sandsynligvis 
indbringe sagen for 
Hfljesteret. 

Af Henrik Groes-Petersen 

Der var laogstilkede r~de ro
ser til Thule-boerne og deres 
edvokat, Christian HarJang, 
da udfaldet af erstatningssa
gen i gar stod klart. Rets
formand Elisabeth Mejnertz 
var knap f"'rdig med at op
lrese de fyldige pr",misser til 
dommen, f~r et blomsterbud 
listede ind i retssalen i Bred
gade i K~benhavn. Men Thu
le-boerne er kun delviBt til
fredse med sejren. De viI i 

l~bet af nogle dage beslutte, 
om de vi1 gA videre til H~j
esteret. 

Allerede fra den f~rste 
s",tning stod det klart, at 
Thule-boerne bavde fAet 
medhold i kravet om erstat
ning for flytningen i 1953. 
Smilene blev bredere og 
bredere blandt sags~gerne 
under den nmsten timelange 
opl .... ning af dommen. Grad
vist blev det klart, at Thule
boerne havde vundet pa det 
helt afg~rende sp~rgsmM : 
Det var en tvangsflytning i 
1953, da fangerne og deres 
familier flk besked pA at pak
ke slrederne og forlade bo
pladsen, hvor amerikanerne 
to ar f~r var begyndt at an
lmgge den kmmpemressige 
Thulebase. 

Lille erstatning 
De tilkendte erstatninger I~d 
dog pa blot en br~kdel af, 
hved advokat Christiao Har
lang havde kr",vet. Han hav-

de procederet for en samlet 
erstatning pa nresten 45 mil
lioner kroner, fordelt med en 
kvart million til hver af de 79 
sagsf6gere, der personligt 
blev flyttet i 1953, og 25 mil
lioner som et kollektivt bel~b 
til samtJige 599 sags~gere. 

De samlede eratatninger 
fra landsretten blev pA under 
1,8 million kroner. Til de in
dividuelle sags~gere var der 
godt 1,2 million og en halv 
million til det kollektive 
krav. Nogle af sagSjZigerne 
mAtte endog gA tomh",ndede 
vrek. De havde vreret for un
ge i 1953 til at fA erstatning. 

»Jeg er naturligvis lidt 
skuffet. Jeg har h~rt om den 
sag hele mit liv. Jeg kan ikke 
forstA, at vi, der var under 
fire ar, ikke fAr erstatning. 
Men jeg glreder mig alligevel 
pa de andres vegne .. , sagde 
Kavsaluk Qaviqaq. 

Christian Harlang gL:ede
de sig over dommen: "Den 
danske stats fortielser og 

usandheder om, hvad der 
rent faktisk foregik i 1953, er 
blevet underkendt af lands
retten. Landsretten har fast~ 
slAet, at der skete grove over
greb over for befolkningen i 
Thule og har derfor tilkendt 
den erstatning. Det er meget 
gl",deJigt for befolkningen 
deroppe og for det fremtidige 
forhold mellem Denmark og 
Gr~nland«, sagde advokaten. 

Rllde llrer 
Han mente, at mange i den 
statslige forvaltning rnA have 
rjii)de !lirer over I at statens 
vedholdende forklaring om, 
at flytningen var frivillig, er 
blevet afviat af dommerne. 
Han var dog ikke tilfreds 
med er8tatningsbel~bene. 

»Det er sandsynligt, at vi 
vi1 give H_jesteret mulighed 
for at fA det sidste ord i sa
gen«, sagde Christian Har
lang, der bebudede en atkla
ring af det sp~rgsmM i I~bet 
af nogle dage. 

Landsstyreformand glreder sig over Thule-dom 
Ritzau 

. Det var da godt!. 
Gr~nJands landsstyrefor

mand Jonathan Motzfeldt, 
Siumut, drog et lettelsens 
suk, da han i gAr fik kend
skab til0stre Landsrets dom 
i Thule-sagen. 

»Det glreder mig meget, 

det er virkelig en god nyhed. 
Vi har talt om det her (Thu
le-aagen, red.) sA mange gan
ge, men fra dansk side har 
man hele tiden skubbet 
spfllirgsmAlet foran sig og ~k 
fra den politiske verden«, 
sagde Motzfeldt til Ritzau. 

Landsstyreformanden me
ner, at dommen rnA ta den 
konsekvens, at Gr~nland in-

volveres mere i usAs og 
Danmarks indbyrdes aftaler 
om den amerikanske tilste
devrerelse ved Thule. 

»Rele sp~rgsmAlet om 
amerikanernes aftale med 
Danmark aktualiseres med 
denne dom«, siger Jonathan 
Motzfeldt. Han mener, at 
Danmark nu mil holde op 
med at betegne Thule-

sp~rgsmM som udenrigspoli
tik. 

»Der er lavet flere tillmgs
aftaler siden den oprindelige, 
der blev indgAet i 1951. Men 
nu mA det gr~nJandske 
landsstyre involveres mere -
der ska! ikke I",ngere laves 
af'taler mellem USA og Dan
mark uden am Grfllinland«, si
ger Jonathan Mot"feldt. 

'Pall Tt \LK(:N '2\ I ~ -\ct0t\ 

Opg0r 
medmyte 
om Thule 
Landsrettens dom i Thule-sagen afviser 
statens forklaring om, at fangerne flyttede 
af egen fri vilje_ Beslutningen blev truffet af 
de danske myndigheder, da USA i 1953 ville 
opstille antiluftskyts ved den gamle boplads 

Af Henrik Groes-Petersen 

Med en menneskealders for
sinkelse fastslog 0stre 
Landsret i gar, at Thule-fan
gerne i 1953 blev tvunget 
v",k fra boplads og faogstom
rAde pa grund af anJ",ggel
sen af den amerikanske roili
t...rbase. Retten afviste en
hver snak om frivillig flyt
ning og underkendte dermed 
fuldstamdigt den forklaring, 
som den danske stat har fast
holdt i snart fern Artier. 

Dammen i Thule-boemes 
erstatningssag fastslAr, at 
den danske stat optradte 
som kolonimagt og gennem
tvang flytningen. Det var en 
.retsstridig kr",nkelse af be
folkningen., hedder det. 

De tre landsdommere g~r 
op med myten om, at Thule
boerne af egen drift s~gte 
vrek, da basen blev anJagt. Fa 
grundlag af vidneforklarin
ger og adskillige dokumenter 
finder retten det beviat , at 
beslutningen om flytningen 
blev truffet af de danske 
myndigheder alene. Befolk
ningen i Thule havde ikke 
udtrykt nOF.at fIlinake om at 
flytte, og der er ikke grund
lag for at antage, at den var 
indforstAet med det. 

»Befolkningsflytningen 
ma siiledes i det hele beteg
nes Born en flytning besluttet 
og gennemf~rt af den danske 
stat. Det rnA antages, at be
slutningen blev truffet ogsa 
ud fra et velment !llinske om 
at sikre befolkningens kul
tur og fortsatte eksistens, 
men der kan ikke ses bort 
fra, at den udl!llisende faktor 
var det amerikanske !llinske 
om opstilling af antiluftskyts 
i ruerheden af bopladsen .. , 
hedder det i dommen. 

Bevidst vildledning 
Den peger ogsa pli, at da
vrerende departementschef 
Eske Brun en mAned efter 
flytningen i et notat til stats
minister Erik Eriksen (V) 
forklarede, at myndigheder
ne bevidst havde vildledt of
fentligheden med en erklre
ring om, at flytningen skyld
tes forringelse af fangstfor
holdene pA grund af basen. 

Dommen kritiserer den 
hovedkulds made, flytningen 
skete pit. Beboerne flk blot et 
par dage til at pakke og for
svinde fra deres hidtidige bo
pleds. Det var . et alvorligt 
indgreb over for befolknin
gen~ , hedder det i dammen. 
Den papeger, at der ingen 
grund var til hastvrerket. 

Dommerne mener dog ik.
ke, at Thule-boerne har krav 
pa erstatning for de huse, de 
matte forlade. De nye huse, 
staten stillede til radighed, 
udlignede tabet sammen 
msd den proviant og det ud
styr, der hlev udleveret. 

Anderledes forholder det 
sig med erstatning for det 
overgreb, som Thule-boerne 
blev udsat for. Flytningen in
debar en sA alvorlig kr",nkel
se af de forflyttede, at dlO.llkal 
have erstatning, fastslAr 
dommen. 

Flytningen fandt ganske 

vist sted kort tid f~r, 1953-
grundloven tradte i kraft og 
ophrevede Gr~nlands status 
som koloni. Dengang fandtes 
der ikke retsregler i Gr9.in
land om erstatning for en sa
dan kramkelse. Men lends
retten finder. at der pa 
grundlag af almindelige rets
principper skal betales indi
viduel erstatning til de Thu
le-boere, der blev flyttet. 
Dommerne fremhever. at 
det drejer sigom en kramkel
se) »der er foretaget af staten 
80m kolonimagt over for et 
isoleret stammefolk«. 

Kollektiv erstatning 
Landsretten udmAler erstat
ningerne efter, hvor gamle 
de pAgreldende var ved flyt
ningen. Dommerne gar ud 
fra, at de voksne har »oplevet 
flytningen som et st~rre og 
mere ydmygende indgreb" 
end b~rnene. 

For 32 af' de sags!lligere, der 
var fyldt 18 iir ved flytnin
gen, har landsretten derefter 
ansat erstatningen til 
25.000. 31 sags~gere, som 
var Mellem 4 og 18 iu', Iar 
15.000 kroner. 16 sags~gere, 
der var under 4 A.r i 1953, 
tilk.endes ingen erstatning. 

De nresten 600 sags0gere i 
Thule-stammen far en kol
lektiv erstatning pli 500.000 
kroner for mistede og forrin
gede jagt- og fangstrettighe
der. Dammen fastslAr, at jag
ten og fangsten var eksi
stensgrundlaget for Thule
boerne. Det rna derfor beteg
nes som ekspropriation, da 
de blev afs'klret fra det om
rade, basen lagde beslag pA. 

Selv am GrlZinland ikke var 
omfattet af den danske 
grundlov og dens krav om, at 
ekspropriation kun kan ske 
ved lov og mod fuld erstat
ning, havde regeringen i FN 
forpligtet sig til at overholde 
disse regler i Gr!llinland, pa
peger dommerne. 

Advokat Christian Har
lang havde krrevet 25 milli
oner kroner for fangsttabet, 
men landsretten afviste fuld
strendigt hans milde at op
g!llire tabet pa. Dommen un
derstreger, at fangerne har 
faet lamgere til fengstplad
ser for nogle dyr, men kor
tere til andre og mere vre~ 
sentlige. Ligesom alle andre 
befolkningsgrupper rna Thu
le-boerne tilpasse sig foran
dringer. Der kan derfor kun 
gives erstatning for den flZir
ste halve snes 8.r. 

Lovligt anlagt 
Dommen afviser helt Thule
stammens krav om at fa 
anerkendt retten til at bebo 
den gamle boplads og til at 
drive jagt pA basens omrade. 
Basen er ikke ulovligt anlagt, 
80m Christian Harlang hrev
dede i sin procedure. Og de 
r'ettigheder, som Thule
stammen gjorde krav pa, er 
uforenelige med tilstedevre
relsen af basen. 

.. Staten ville derfor i givet 
fald vrere forpligtet til at 
krreve basen fjernet«, pApe
ger dommerne. Men det viI 
ikke vmre muligt, fordi ba
sen er lovligt anJagt. 
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Kvce rula Aten 
At Grit Bendixen hlev flaget sendt til tops ud for 

Harlangs advokatkontor i Ko!
benhavn. 

___ de .bonede gulve 
'menneskers rettigheder,« , 
et at de gentagne udsagn, lig\ 
scm han altid ynder at unde: 
strege, at selv om han g; 

»Magten skal stilles til 
ansvar(c. 
Sagde advokat Christian Har
lang for godt to ~ siden til B.T. 
I g~ blev magten og dens in
dehavere i fonn at staten stil
let til ansvar. 0stre Landsret 
lreldede dam over statens 
tvangsforflyttelse at Thule
fangerne tilbage i 1953. 

Fa mjnutter efter dommen 

5t1Jjende principper kollegeme med de mange og 
P~ andre advokatkontorer i fine navne p~ de fine adresser i 

K¢benhavn registrerer man, . byen. 
at Harlang igen havde f¢rt en Lidt nedladende er han 
sag, der kunne males pa den kendt for at p~tage sig »kvre
juridiske Richterskala. Og det rulant-sager«, som ikke altid 
vakte ikke kun udelt begej- giver prestige pa de bonede 
string. For Christian Harlang, gnlve. Sager sam giver upas-
46, er ikke kun populrer blandt sende offentlig omtale i en 

verden, bvor diskretion er en 
reressag. Sager som heller 
ikke er givtige rent ¢kono
misk, men til gengreld er ar
hejdstunge og tidslmevende. 

Som da han sammen med 
professor Ole Krarup anlagcte 
proces mod statsminister Poul 
Nyrup Rasm\lssen for at bryde 

grundloven med underskri- magten efter i s¢nunene, sk 
velse at MaastIicht-traktaten. der "rere et juridisk fund 
Godt ,nok blev sagen tabt i ment for at g¢re det. 
H¢jesteret, men at samme Det I dt 
H¢jesteret gay tiIIadelse til at eber run 
sagen overhovedet kunne f¢- " Og s~ g¢r han heller ing, 
res, var et slemt nIDestik til hemmeliglled ud at, at selvl, 
magthaveme. gelig driver l)ah ogsa en almi 

Og sagen gay anledning til delig advokatvirksomhed, so 
enonn presseomtale - en om- giver gode salrerer og tan 
tale scm man stadig ser skre"t sm¢r ~ br¢det. 
til blandt kollegeme. For slet Siden han som 28-arig sta 
ikke at tale om den presseom- tede egen advokatvirkson 
tale Harlang har givet anled- bed, har han f¢rt et haM hur. 
ning til som advokat i Grevens drede at de sAkaldte »kvreru 
fejde pa Gisselfeldt, hvor Har- lant-sager. ·mod magtefi, 
lang k<Emper en heroisk kamp indehavere i politik, ethvervs 
mod de sID<aldt store og mreg- liv og lrereanstalter. Lang! fr, 
tige i samfundets top. aile sager vindes, men giver ti 

" " gengreld rolre i andedammen 
FIKIt I whlSkybaeitet De sWrste sager bar vrere 

lkke fordi samfundets top er grundlovssagen og Thule-sa 
ukendt for Harlang selv. Vok- gen og Grevens fejde. Andr< 
set op ~ samfundets solside i sagen ~' tapetet er sager m()( 
det nordlige K¢benhavn, hvor K¢benhavns Borgerreprre 
han i dag bor i en velvoksen sentation for nedlreggelse a 
Klampenborgvilla med kane, Kommunehospitalet, og er 
to b¢m og deml h¢tende bil og forlsat k¢rende sag mod 0re 
Md. sundskonsortiet for anlreg, 

Privat er Harlang et blufrer- gelse at 0re~taden. 
digt menneske, som f¢ler det Efter den 'store triumf i g~ 
direkte ubehageligt at tale om kunne Harlang derfor lukke 
livet p~ den ¢konomiske sol- kontoret med god samvittig
side. hed. Ikke pa grund at glrede, 

.Men derlor heh~ver man med fordi den ~lige finna
ikke rage til'sig og deltage i det skovtur ud i del. bl~ skulle at
store, redegilde. MaIl kan godt vikles. 
have en ganuneldags indstil- Lede "de 26 
ling til moral og a1mindelige r 51 
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Retfcerdigheden vandt 
\ ~ fO~ Ml\1l O~ 
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Thule-fangernes 
principsejr er mere end 
en delsejr 

AfERlKLUND 
Informations korrespondent 

Rr
tfrerdighedenS melle ma

Ier langsomt. Men den ma
er dog. 0stre Landsret . 

gjorde fredag formelt ende p!!r
tiers uret og urimeligheder. Thu
le-fangeme vandt po. det princi
pieUe plan retssagen mod den 
danske stat og tar erstatning for 
tvangsflytningen i 1953, d,er blev 
beordret af den danske stat for at 
gere plads for en udvidelse af den 
amerikanske Thule-base. 

Dommen er vigtig ikke blot for 
forholdet mellem Danmark og 
Grenland, men for udviklingen i 
rigsf .. llesskabet i det hele taget. 

For opinionsudviklingen i det 
nordatlantiske amra,de er dette 
den vigtigste dom siden Hejeste
rets beslutning om udlevering af 
de islandske Mndskrifter. 

Sm! folk kan ~Itsa fa deres ret 
ad rettens vej. Thule-stammen, 
rigsf .. llesskabets mindste folke
gruppe, har opnaet en domstols 
anerkendelse af, at der er sket al
vorlige og omfattende indgreb i 
folkets rettigheder. 

Ikke blot vandt retf .. rdigheden 
i 0stre Landsret, men ogd i det 
mindste delvist den elastiske 
sterrelse, der kaldes sandheden. 

Artiers legne og fortielser, for-' 
vanskninger og veltrimmede 
statslige lrekager med informatio
ner i statsligt faver blev omsider 
underkendt ad rettens vej. 

Det var p! heje tid, at rettens 
relativt klare ord led i 0stre 
Landsret. Nu ved vi po. logisk op
stillede juridiske prremisser, at 
fordrivelsen i 1953 var tvang. Hi
storikere og journalister har vidst 
det lrenge. Vidnesbyrdene om en 
deportationsagtig tvangsflytning 
har tarnet sig op. Men tidligere 
udredninger har ikke evnet eIler 

. vovet at drage de n0dvendige 
konklusioner ud fra samtidige op
tegnelser og talrige vidneforkla
ringer. Nu er det omsider sket i 
retten. 

E
rstatningernes st0rrelse er 
ikke afgerende i ferste orn
gang og i en principiel sam

menh",ng. Vigtigt er derimod, at 
retten bade har tilkendtThule
fangerne en kollektiv erstatning 
pa500.000 kr og individuelle er
statninger p! mellem 15.000 og 
25·oookr. 

Retten har dermed fastslaet, at 
der er sket indgreb i Mde kollek
tive og individuelle rettigheder. 
At erstatningerne sa rna forekom
me lave i forhold til ~rt:n af de 
kn:enkelser. der er begaet, kan se
nere blive et anliggende for H0je
steret, hvor sagen under aUe orn
st",ndigheder ender - dog ikke sa 
meget po. grund af de lave erstat
ninger som po. grund af, at Thule
fangeme ikke fik medhold i 0stre 
Landsret i deres krav om at ta de
res gamle jagt- og fangstomrader 
tilbage. 

Det udenrigspolitiske problem 
i forhold til USA, som en tilbage
givelse ville afstedkomme - fordi 
Thule-basen fortsat er intakt, om
end i reduce ret form - har 0stre 
Landsret forskanet den danske 

stat for at skulle handtere - i det 
mindste pa indevrerende tids
punkt. 

Det e r ikke sikkert, at Hejeste
ret vii udvise den sam me skan
sombed. I flere europreiske lande 
ses en tend ens til, at everste rets
instans tilkender oprindelige folk 
rettigheder, som de ikke har kun
net opna ved lavere retsinstanser. 

Sa bade erstatningsbelebets la
ve sterrelse og (is .. r) den delte 
dom, der nok medgiver kr"'nkel
ser, men afstar fra tilbagegivelse 
af det oprindelige territorium, 
borger for en fortsc:ettelse ved 
Hejesteret. 

Dette betyder imidlertid ikke, 
at Thule-folket kun har vundet en 
halv sejr. Thule-fangeme har 
vundet en principiel sejr, der er sa 
stor, at modparten uforbeholdent 
erkender, at det er sagsegerne, 
der har vundet. 

Dette giver et ~odt grundlag at 
arbejde videre pa, nar ferst dom
mens prremisser om nogle degn 
er nc:erlrest. 

D 
et afgerende bliver at fast
holde, at staten ikke, som 
ferst krrevet, blev frifundet 

- men at det tv .. rtimod entydigt 
er fasts laet, at tvangsflytningen 
blev gennemfart alene scm et 
dansk diktat. AI opstyitet tale om 
frivillighed er afvist sam pure 
nonsens. 

I sammenhreng, der r",kker 
langt videre end til Thule-fanger
ne og det dansk-grenlandske for
hold, er dette maske det vigtigstc 
resultat. 

Helt fra den ferste Ritzau-for
midlende meddelelse om flytnin
gen i 1953 til mid ten af I98o'erne 
er pressen blevet fodret med til
rettelagt information, der ikke 
har kunnet holde'. Kun stredige 
forskere og Gr0nlands-interesse
rede journalister har tilsammen 

evnet at prresentere en modver
sion, der nu heldigvis viser sig 
mere breredygtig i en retssal end 
de officielle fremstillinger. 

0stre Landsrets dom er mere i 
overensstemmelse med frie for
skeres og frie joumalisters af
sleringer end med de veltrimme
de versioner fra de bonede gulve i 
-Kebenhavn. 

D et tager tid at grave 
sandh eden frem. Det tager 
endnu lrengere tid at f! den 

troet. Men 0stre Landsret har 
med sin dom afge~ende bidraget 
til at skrenke forskningens og 
journalistikkens ofte angrebne 
modversioner respektabilitet og 
trovrerdighed. 

»Danmarkshistoriens lc:engst 
lebende civile segsmal.« Sadan 
kaldes Thule-sagen, nar,den 
statslige forhalingsstrategi i for
hold til Thule-fangeme skal ud
trykkes i sprogligt slebne vend in
ger. 

Med Thule-dommen i 0stre 

Landsret vii sagen lebe videre en 
rum tid endnu. Men pa klarere 
prremisser end tidligere - og med 
Thule-fangemes version tilkendt 
en trovrerdighed af0stre Lands
ret, som den hidtil har matte sav
ne i store dele af den danske of
fentlighed. 

O 
stre Landsret har, som det 
sig her og ber, hert begge 
parter som ligevrerdige 

parter - og derpa freldet en dom, 
der er gaet den strerkeste part, 
den danske stat, imod pa afgeren
depunkter. 

Dermed eksploderer 0stre 
Landsret myten om, at grenlren
dere ikke kan opn! retf",rdighed 
ved danske domstole. Dette er 
vigtigt for et levedygtigt rigsfrel
lesskab. 

Meddelelsen om, at Thule-fan
geme har faet medhold i 0stre 
Landsret, blev givet i den gren
landske radioavis kl. syv om mor
genen - og udleste straks et start 
antal spontane telefonopkald. 

-
ERSTATNING - Statsministeri- I 
et skal betale en halv million 
kroner i kollektiv erstatning i 
den sfraldte Thule-sag. 
Sagsegerne blev desuden til-
kendt individuel erstatning. Ka
saluk QBk ikke selv tilkendt er
statning, fordihun ikke var fyldt 
Brear i 1953 

Foto: Seren Bidstrup/Nordfoto 

Hele Grenland matte tale sam
men om, at fangersamfundet i 
nord omsider havde vundet flere 
generationers kamp Jor retfc:er
dighed. 

Det politiske Grenland har og-
sa reageret omg!ende po. dom-

, men. Landsstyreformand Jo
nathan Motzfeldt opfordrer stats, 
minister Nyrup Rasmussen til at 
give Thule-folket en undskyld
ning. En sadan opfordring er 
landsstyreformanden tidligere 
fremkommet men med uden re
sultat. Han understreger, at op-

, fordringen ogsa denne gang er 
venligt ment - og at det naturlig- ' 
vis rna vrere op til statsministeren 
at fmde det rette tidspunkt. 

»Luften er renset, og vi kan 
igen komrnunikere normalt mel
lem Grenland og Danmark i TIlU
le-sagen,« frembrever Jonathan 
Motzfeldt. 

I det Qaanaaq, hvortil Thule
fangeme blev flyttet i 1953, kan 
befolkningen i dag darligt nok fat
te, at den har faet sa meget igen
nem i 0stre Landsret. De mange 
usandheder, der gennem sa man
ge ar er sagt fra officiel dansk side 
i denne sag, er omsider under
kendt. Dette ger den 20. august 
1999 til sejrens dag i Qaanaaq. 

En lang og grundig dom med 
mange prremisser lader ingen i 
tvivl om, at det erThule-folket, 
der har sejret, og Statsministeriet 
i Kebenhavn, der har lidt neder
lag. Grove overgreb er erkendt. 
AIle bortforklaringer er under
kendt. Et ekonomisk ansvar er 
vedgaet. Tilbage star at erkende et 
politisk-moralsk ansvar. Den slags 
kan kub. ske i Statsministeriet. 



Poul Nyrup: Regeringen 
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: ' : ', Gr0n1ands landsstyreformand, Jo-
• »D~ri"danske stats fortielser bg nathan "Motzfeldt, ' kalder dommen 
usandliiider biri,'livad der skete I Thu- ' .' meget 'gl",delig, ',- ; 
Ie i 1953 er hlevet underkendt af 0stre »Nu er det afklaret, hvordan vi kan 
Landsret. Det er en glcede1ig afg0rel- begynde at leve sammen fremover. 
se, ogsa for det fremtidige forhold Jeg Mher ogsa, at Danmark opfatter 
mellem Danmark og Gr0nland.« det sadan. Nu er luften renset - ogsa i 

Thule-stammens advokat Christian forhold til, hvordan vi skal geb",rde 
Harlang tilf0jede, at »der rna vcere as i forhold til USA. Det er n0dven
mange inden for statens forvaltning, 
der i dag har virkelig rode 0rer.« 

Statsminlster Paul Nyrup Rasmus
sen (S) tager landsrettens afg0relse til 
efterretning, 

»Landsretten har fastsJaet, at flyt
ningen af Thule-befolkningen i 1953 
skete pa en made, d~r .yar retsstridig. 
Det er godt, at der'erllu er skabt klar
hed over det historiske fOrl0b, sam 

. har bereit mange menneskers liv i 
Thulefra den tid, Regeringen vii ikke 
tage initiativ til at bringe sagen for 
Hojesteret, Sagen har nu ,k0rt I",nge 
nokJ« siger Poul Nyrup Rasmussen. 

Christian Harlang kaldte det for 
-sandsynligt, at Thule-stammen viI 
bede H0jesteret vurdere erstainlnger
nes st0rrelse, at de 0-4 arige ingen 
godtg0relse far - samt Thule-befolk
ningens fortsatte krav om ret til at be 
og jage i hele Thule-distrikt, 

Ikke ti1freds med erstatningen 
Formanden for sags~gerforeningen 

Hingttaq 53, Ussarqak Qujaukitsoq, 
fulgte domsafsigelsen med uudgrun
deligt ansigtsudtryk, mens tolken 
s0gte at holde trit med retsforman
den. 

»Det gar jo meget hurtigt i dag i 
retssalen. Men nej, jeg er ikke tilfreds 
med erstatningerne. Vi er maske nok 
n0dt til at tale am det i den kommen-

»Det er godt, at der er 
nu er skabt klarhed 
over det historiske for
lab, som har berart 
mange menneskers liv i 
Thule fra den tid. Re-
geringen viI ikke tage 
initiativ til at bringe 
sagen for Hajesteret. 
Sagen har nu kart lam
ge nok.« 

Slatsminisler 
Poul Nyrup Rasmussen 

digt, at Danmark og Grenland star 
sammen sam medspillere i forhold til 
USA's made at fortolke forsvarsa!t.
len pa,« siger landsstyrefonnanden. 

»Det er ogsa vigtigt at fA at vide, at 
det er n0dvendigt at tage de gr0n
landske myndigheder med pa rad, 
Den tid er forbi, hvor nogen tager be
slutninger am Gr0n1and uden at 
sp0rge gr0n1andske myndigheder -
centralt og lokalt.~( 

Aqqaluk Lynge, der er pr",sident 

for menneskerettighedsorganisatio
nen Inuit Circumpolar Conference, 
bebudede derimod, at Thule_, eskimo
erne vil krerope videre for _.rettighe- . 
deme i hele Thule-ctistriktet, 

» Vi vil nu sarnmen med Harlang og 
Hingitaq 53 se pa sagen, Der er ikke 
tvivl om, at netop vores rettigheder til 
jagt og fangst og til at hebo en del al 
et omrade i vores eget land, betyder 
ganske s",rligt meget. Derfor er det 
ogsa n0dvendigt, at de gr0n1andske 
myndigheder nu ser nCErmere pa, 
hvordan vi egentlig skal have det i 
fremtiden med h.nsyn til fremmede 
trapper i vores eget land.« 

• Vi vii ikke bare afgive et omraq.e 
pa sterrelse med Fyn til Thule-ba-
sen.« 

Glrede og rarte MeIser 
Stemningen blandt de mange gr0n

I"'ndere blandt tilh0rerne var pr"'get 
af gl",de og rarte felelser. 

Aqqaluk Luthavde Lynge mente, at 
dommen er med til at give sindene roo 

.Der er behov for at sige tak til de 
garnle og ",Idre mennesker i Qaa
naaq, som i mange ar har pravet at 
10rt",11e deres historie til politiker
ne.« 

Kasaluk Qavigaq var kun to mane
der g.mmel, da familien blev tvunget 
til pludselig at bryde op fra Thule, Sa 
hun far ikke selv nogen erstatning, da 
grrensen er sat ved fire ars bern. . 

»Jeg synes, det er lidt uretf",rdigt , 
Jeg har jo ogsa VOEret meget pavirket 
al flytningen og har hert am det hele 
mit liv. Men jeg gl",der mig pa be!olk
ningens vegne. Det er en lettelse, men 
samtidig har jeg en f01else, som om 
jeg lige havde v",ret til en begravelse, 
Det gleromer man ikke lige med det 
samme.(~ 

Thule-stammens, sag 
sagsogemes ""stand ..... ... ...... ... ... .... ...... .. , .. ... .... ... .... ... ....... ........ .. . 

... 1'1953 blev 30 lamilier med ca. 120 medlemmertvangsflyttet Ira der.s 
boplads Uummannaq ved Thule til Qaanaaq ca 150 kin nordpA i lor
bindelse mad en udvidelse af den amerikanske 
Thule Air Base i Nordvestgr"mland. 

I!> Ilabet alIA Ar blev polareskimoeme bolaste I 
nye tqehu~e. D~nJ.raditionelle vandri~g i-n~ilefl, . 

.. . vfnterqoplads 09 sommerboplads bortfaldt. 

i:l> Sagen mod den 'danske stat blev anlagt 11996 
09 omfatter 598 enkeltpersoner, plus Thule
stammen reprresenteret ved foreningen Hingi
laq 53 ("De udstedte Ira 53") . 

.. Det er dog kUn 79 eskimoer, sam oprindelig 
' blev flyttet, der hver k,,;,vede 250.000 kr. 
i erstatning. mens erstatningskravet fra Hingi
laq 53 var pA 25 ,mia, kr. 

~ Oe 0vrige sagsegere, der enten er gift ind i 
Thule-stammen eller er efterkommere af de 
tvangsforflyttede sags0gere, krcever anerken 100 KM 

delse al deres reI Iii al bebo bopladsen Uuin
mannaq, frerdes 09 drive fangst i hele Thule-distriktet. - .. '-
Statens p;\stand 

. : .: ... 

HA YE S 
HALV0 

..... .... ..... ........ ...... -.. ... .... ...... .. ... .. ........ ... .............. .. , .. -. 
... Slalen kralvede sig Irifundel med h'envisning til, al flytningen skete frivilligt . 

... Kammeradvokaten gjorde pA Statsministeriels vegne bJ.a g",ldende; ,at Thule-stammens<;:.'1 
kollektive rettigheder til Grenlands naturgivne re$Sourcer i 1979 er overgAet til 
hjemmestyre!: 

... Herunder: "ai sagsegeme ikke har noget krav ~ at bebo og anvende !x>pladsen ved 
Dundas (Uummannaq, red.), figesom de Ikke har noget krav ~ at kunne drive lagt og • 
fangst I hele Thule-distriktet. I den lorbinde/se geres det g",'dende, at det aldrig har v",rel " 
g",ldende ret (Thule-omrfldet, at alie tangere med husstand kunne basaltte sigfrit ved " .' 
kolonien i DundasomrfJdet. • . . 

Dommen " 
. . . .. .. .. . .. ..... .. . ....... -....................... ............ ...... .... .... ... ..... . 

". "Oer er tilkendt Thule-stammen en erstatning p~ 500,000 kr. lor mistede lagt- og laJigst- ' ,,' 
rettigheder, Oeier lor den /menkelse, sam flytningen indebar, tilkendt hver af de Sagsiage~· '\ 
re, sam var omfattet at befolkningsflytningen, og som var 18 At og derover, en gOdtgerelse . ;~ 
pA 25.000 kr .. Oer er endvidere tilkendt hver at de sagsegere, sam var omlattet af belolk- .; 
ningsflytningen, og sam var mel/em fire og atten ilr, en godtgerelse p~ 15.000 kr," ' .. ',;i 

". "Oet er ved dommen lagt til grund, at belolkningsflytningen i s/utningen al maj 1953lkke , '. :'1 
var uds/ag al et enske Ira belolkningens side, men landt sted efter en bes/utning truffet ' ", , 
udelukkende af de danske myndigheder". '; :i 

," J> "/evrigt frifindes sagsegte", , 

Tekst Niels Christian Nielsen JP-gratJlc: IN ~/: 
.d 
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Baggrund 

AF JESPER LARSEN 
aG KARL ERIK NIELSEN 

J1;.0 rtiers anklager mellem 
Danmark ag Grenland 

am fartlyttelsen af 
den eskimaiske fangerbe
falkning fra Thule tilbage i 
1953 blev i gar endelig af
gjart af 0stre Landsret i K0-
benhavn. 

Dog med mulighed for et 
senefe efterspil i Hejesteret. 

Efter to maneders retsm.
der samt en tiltraengt taen
kepause for de tre lands
dommere sommeren over 
var dammen ellers klar sam 
iskrystal: 

Ja, de grenlandske eski
maer blev tvangsfdrtlyttet i 
1953. 

Nej, fangerbefalkningen 
.nskede det ikke selv. 

Og jo, Thulestammen er 
berettiget til erstatning i 
dag. . 

Sagen var anlagt af den ' 
sakaldte Thule-stamme samt 
598 individuelle sags.gere 

mod Statsministeriet. Med 
en kallektiv erstalning pa 
500.000 kroner til netap 
Thule-stammen fulgte dam
meme i de vaesentlige traek 
gr0nl~ndernes argumenta
tion am, at flytningen til 
Qaanaaq i sin tid ikke skete 
[rivilligt, men at der der
imad var tale am tvang for 
at g.re plads til en udvi
delse af det amerikanske 
militaerarilaeg - Thule Air 
Base. 

U dover den kallektive 
erstatning blev de ap

rindeligt fartlyttede, der var 
fyldt fire ar dengang - ag 
det drejer sig am 63 ud af 
de knap 600 gr0nlandske 
sagsl2lgere i sagen - desuden 
tildelt individuelle erstalnin
ger pa enten 15.000 kroner 
eller 25.000 kroner. 

Trads sejren overvejer 
Thule-stammen nu i samrad 
med deres to advokater, 
Christian Harlang ag Henrik 
Karl Nielsen, tilsyneladende 
at anke sagen til H.iesteret 

En ting er, at landsretten 
med sin dam ikke gay fan
geme retten til igen at ba 

Thuleboerne vandt, mens staten tabte 
det historiske opg!/lr om forflyttelsen af 
de gr!/lnlandske eskimoer fra Thule til 
Qaanaaq tilbage i 1953, Men selv om de 
danske myndigheder if!lllge 0stre 
Landsret klart tvang Thuleboerne vrek 
fra deres boplads, blev erstatningen alli
gevel forholdsvis beskeden - og under 
aIle omstrendigheder mange gange un
der Thule~advokaternes krav, 

ag jage i Thule-amradet, 
sam krcevet. 

En anden ag mere aben
Iys, at dammeme langtfra 
tilkendte fangeme den store 
erstatning, de havde sat nae
sen ap efter. 

S aledes havde Thule-ad
vakateme aprindelig 

selv apgjart erstatningskra
vet til hele 136 millianer 
kroner. 

Med Civiretsdirektaratets 
mellemkamst blev det kal
lektive krav imidlertid ned
sat til 25 millianer kroner 

',y. 'r~ 

.~ 

~ -' 

. plus en individuel erstatning 
pa 250.000 kroner for dem, 
der rent faktisk blev fartlyt
tet. 

Hvilket sa i gar blev redu
ceret yderligere ag altsa i 
sidste ende takseret til alt i 
alt sma to millioner kroner . 
af 0stre Landsret. 

For if0lge dommerne var 
def ganske vist tale om 
tvang, da Thule-stammen i 
1953 blev flyttet, ag det er 
det vaesentiige. Men lands
retten mener omvendt, at 
det er sket ud fra et vel
ment 0nske om at sikre be-.-'. 
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baggrund af et .nske fra 
amerikansk side om adgang 
til at apstille antiluftskyts-
batterier pa et areal t~t ved 
bapadsen.« . 

Nar erstatningen aUigevel 
bliver farhaldsvis beskeden 
skyldes det if.lge dammen :~ ·, .. ~ ~,Qaanaaq ~ 

: 'i.'i '.... . I 
:'""""'~... :» .. , ~ 

'~~ wi..,· .... I 
" fThule , , 

~, -' j
. blandt andet ,betydelige 

. vanskeligheder« med aver
havedet at ,bed.mme ba
sens betydning for befalk-
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...,..~.:;.. 

" " 

... · ..... 1 
t';""~ , . GR0NLAND , , 

..,-, .... , 
9' 

',' 
~;'" 

" 

'8'ciffil B~dt '~-~ 
" I -

Upernal/ik • . , ~ 

':J 

~.J; .. 

falkningens kultur ag eksi
stens. 

Dog var den udl.sende 
faktar for befalkningsflytnin
gen et amerikansk 0nske 
am at apstille antiluftskyts 
tret pa eskimoeme - et 0n
ske, som de danske myndig
heder af hensyn til deres al
Iierede var parat til at imel
dekomme. 

Det er s<lledes 0stre 

~£ 
... ..J=: .. ' J _ -..-.. 

Landsrets samlede bed.m
meise, at flytningen var et 
,alvarligt indgreb, over for 
befalkningen, da ,der ikke 
er belaeg for at sige, at der 
fra befolkningens side var 
udtrykt .nske am at flytte,« 
sam det hedder. 

Snarere tvaertimad, da det 
rna »antages«, at de danske 
myndigheders beslutning 
am flytningen er truffet , pa 

ningens jag! ag fangst.« 
De tilgaengelige aplysnin

ger er »ikke entydige og rna 
antages at vrere prceget af 
sUbjektive farhald,« mener 
landsretten. 

Specielt hvad angar de in
dividuelle erstalninger har 
dammeme skelet til eski
rnoernes alder under selve 
flytningen, da nerap alderen 
vurderes at have betydning 
far ,kraenkelsens individu
elle f.lelighed«, sam det far
muleres. 

M en tilbage star, at 
Thule-befalkningen 

vandt, mens staten tabte 
det histariske apgor. I dam
men falder der da agsa 
dmje hug til ikke mindst 

den danske centraladmini
stratian for tilbage i 1953 at 
have forsegt at fere den 
danske befalkning bag Iyset. 

Konkret n~vnes en pres
semeddelelse fra det davae
rende Gr0nlandsdeparte
ment om flytningen. Heri 
hedder del. at de danske 
myndigheder netap var 
»blevet enige« med reprce-" 
sentanter fra Thules saerlige 
fangerrad om, at »eskirrioer
nes .nske am at flytte fra 
Thule skulle apfyldes .• 

M en if01ge 0stre Land's
ret var den aflicielle 

danske udlaegning af begi
venhedeme ganske enkelt ,i 
strid med de faktiske far
hald«. At der derimad var 
tale am 'et diktat fra de 
danske myndigheder. frem
gar af dakumenter fra 
blandt andet Gmnlandsde
partementet Sam eksempel 
fremhcever landsr.etten et · 
internt notat med en bram
fri beskrivelser af, hvardan 
det elegant var Iykkedes at 
,undga at slippe katten ud 
af saekken .• 

Men det skete sa i gar. 
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Forst pc vej ned ad trappen i 0stre Landsret kunne Kasoluk Qavigaq smile .: hun var kunIa uger gammel. da hendes stamme blev bedt om atflytte. Foto: Soren Bidstrup 

Thule-fangernes historiske sejr 
modtaget med ,blandede f~lelser 
Gravel: Det skulle v~re sej
rens dag for Thule-stammens 
talsm~nd og deres advoka
ter, Og selv om de da var 
glade for landsrettens dom, 
sa manglede der ligesom no
get. Fl'lrst og fremmest pen
ge, Et menigt medlem af 
stammen var dog sa glad for 
bare at have faet ret, 

AF JESPER LARSEN 
OG KARL ERIK NIELSEN 

F0rst da eskimoen I<asaluk Qavigaq 
forlod I1Istre Landsret ad den gamle 
bygnings brede marmortrappe, kun
ne hun smile. 

Indtil da havde hun blot set betut
tet til, mens en horde af advokater, 
journalister, venner og bekendte gay 
hende Imus og 0nskede tillykke, 

Som medlem af Thule-stammen 
var hun i gar med til at vinde en 
historisk sejr over den danske rege
ring for den »retsstridige« flytning i 
1953, som landsretten betegnedeepi
soden for 46 .Ir siden. 

Men selv fl2l1te hun det mere sam at 
have v~ret med til en begraveJse i 
landsrettens mausoleum, lignende 
retssal. 

• Jeg har h0rt om denne sag hele mit 
Iiv. Nu haber jeg, den er begravet, og 
som til aile begravelser gar der nok et 
stykke tid, f0r aile f01elser og indtlyk 
er pa plads,. sagde den Iille kvinde i 
hendes k0ns traditionelle eskimod
ragt -lange kamikker og farvestraJen
de tmje. 

I<asaluk Qavigaq blev f0dt, fa uger 
f0r hendes stamme tik besked pa at 
flytte fra deres bop lads ved Thule
basen til Qaanaaq sma 200 kilometer 

mod nord. De til< fire dage til at pal<ke 
. deres ejendele og komme af sted pa 
hundesl.,derne. 

Pa grund af sin unge alder faf Kasa
luk Qavigaq ikke del i filstre Landsrets 
tilde ling af individuel godtg0relse til 
63 overlevende esldmoer fra flytnin
gen. 

Landsretten har vurderet, at b0rn 
under fire ar pa flytte-tidspunktet ikke 
har lidt et overgreb, der berettiger til 
erstatning. 

Det tr.,kker I<asaluk Qavigaq pa 
skuldr,me ad. Hun er ligeglad med 
pengene. 

Det er hendes forbundsf.,lIer i 
Thule-stamm~ns forening Hingitaq '53 
samt dennes advoi<at, Christian Har
lang, derimod ikke. Og de betragter 
langtfra sagen som afsluttet og begra
vet. 

Christian Harlang mere end antyde
de. efter domsafsigelsen, at netop 
landsrettens forholdsvis lave erstat-

ningsbel0b vii blive anket til H0jeste
ret. Thule-stammen kr.:evede 25 mil
lioner kroner, men endte altsa med en 
halv million. 

.Det er ikke tilstr.,ld{eligt. Vi mener, 
at retten godt kunne have betalt den 
fulde erstatning pa 25 millioner kro
ner,. sagde advol(aten. 

Han antydede ogsa, at eskimoerne i 
en kommende ankesag vii gentage 
kravet om en siErlig ret til at bo, fcerdes 
og jage pa det areal. som i 1953 blev 
beslaglagt til udvidelsen af Thule-ba
sen. 

En ret, sam landsretten under
kendte, og sam under retssagen har 
givet anledning til et barsk slagsmal 
mellem parterne. 

Den danske regering mener nemlig, 
, at en' SCEITet til eskimoerne vii under
minere Hjemmestyrets myndighed og 
desuden have karakter af diskriminati
on af de gmnl.,ndere og andre, som 
holdes ude af disse s;errettigheder. 

Ussarqak Qujaukitsoq er 
formand for foreningen 
Hingitaq '53, der har 
reprresenteret Thule
fangeme i sagen mod 

. Danmark - han var tilfreds 
med, at dommen fastsLog, at 
den danske scat handLede 
forkert i 1953. Foreningen 
skaL nu sam men med dens 
advokater tage stilling tiL, 

. om dommen skaL ankes til 
H.jesteret for at fa forh.jet 
erstatningen, 
Foto: 50ren Bidstrup 

Dertil kommer. at det vii skabe tvivl 
om, hVOlvidt den amerikanske luft
base overhovedet er anlagt pa et lov
ligt grundlag. 

»Men umiddelbart rna jeg v.,re til
freds med de store resultater, vi fik her 
i dag" konstaterede Christian Harlang, 
som nu skal dmfte dommen med sine 
klienter i Hingitaq '53 - og her er der 
direkte kurs mod H0jesteret. 

Fareningens formand, Ussarqak Qu
jaul{itsoq, udtrykte stor tilfredshed 
med dommen. Men med stotte fra ICC 
- en interesseorganisation for verdens 
eskimobefolkning - holder foreningen 
fast i kravet om at fa tili<endt en s.,rJig 
ret til Thule . 

• Dommen er gansl{e tilfredsstillen
de. Den er med til at give sindet roo 
Men vi vii arbejde videre med proble
met om Thule-boernes rettigheder til 
at bo og jage, og vores udgangspunkt 
er, at vi ikke vii afgive en centimeter af 
vores land til Thule-basen og andre 
udenlandske styrker i Gronland" sag
de ICC-pr.,sidenten, Aggaluk Lynge. 

Han benyttede samtidig lejJigheden 
til at sige tak til aile de gamle i Thule, 
der gennem tideD har pf0vet at fortcel
Ie deres historie til politikerne. »Nu har 
vi faet rettens ord for. at der skete et 
overgreb," sagde han. 

Sagens taber - statsminister Paul 
Nyrup Rasmussen (5) - erkendte i 
aftes sit nederlag . 

.Vi har nu faet en afg0relse am 
begivenheder, der foregik for snart 50 
.ir siden. Landsretten har fastsi.iet, at 
flytningen afThulebefolkningen i 1953 
skete pa en made, der var retsstridig.« 
sagde starsministeren, der fraskrev sig 
muligheden for at anke. 

»5agen har k0rt icenge ook,« sagde 
han. 

Men hans embedsm.,nd og i<am
meradvokaten kan altsa meget vel 
g0re Idar til en ny runde i H0jesteret. 

'2 1/ '{ -I Ci qq 



. '.~ 

f' 
: .:~~ ~; 

t ,- , 

kunne gruna, 
80m det fremgar af protokollatet af Det mA sAledes an-
tages, at beslutningen om ,befolkningsflytningen blev truffet 

alene af de danske myndigheder:: .Oet rnA ' antage,s, at beslutnin

gen blev truffet ogsA ,ud ' fra et velment 0nske om at sikre be 

folkningens kultur 09 fO,rtsatte eksistens, men der kan ikke 

ses bart fra, at den ud10sende faktor for befolkningsflytnin

gen var det amerikanske 0nske om opst~lling af antiluftskyts i 

umiddelbar merhed q.f, bopladsen. rDette bestyrkes endviderea f 

~~f ~ra~} ", , ~de .. be ,~,~~t~!."" 
t ' . t:Nfi""T'- t".I' .. ~·~ '. ~_. -(. -q cl~f. Jt::-/~, "',,~"J~.t. .. ....... ..4 .......... .\I .~~ ~~".o,\-::...ii'." '-,~, .. ,~7 : 
. " .. , •.•. 1:"'41: '.' "P~ ' .. }".''''~/",~ . ,"" "'f~~")'<' .. :" .:".~ . ............ ,;'V ... _~ . 
• _> lanasretten. 'linder'aef-"s~f. r-nb~ .. : ;'l~!!' \ "'i ':" '" . . . _ ',"'!. -< ,"',r ~r'~ ·-: " .... ' •. 1 . .>· .~ 

L ,~~ 20~ ,kY,Q~;;~~q~~~~~a, fl~~~~~fJ~~~;f:~~r~~'{'Tht~jff~g~n~~~14 ~9~e tiroi, fljilte'iirka->; ' , 
, ;. " ~l" '\o:.;,,~-;4~~\';')~I. $~tt~~¢!?'''~;'h~~·~~~~ ,tJ:J ~'; ",~, ',:,:.':1i~': """":~" .-. .-,~ ...... : , 

• ~ .... - .. ~,.,.;: .. GL"' .... _ ... l' ... d.Ll.~ - , ...... ..;. ;;.I '~':;'''' .. l\,h.~,~ .,Il.,.,;, __ -:! ~ __ '._ . ... " ", ... _ . ~b.J.~ ',' 

om et a !::!or!.igt .• indgreb .2!.,er for . befol~ningen . rD~·t bemi2rkes 

h~rved, at der, Born f:lage~ ~~,:religger oplyst med h~!lByn til de 

danske myndigheders kendskab ti~ amerikanernes planer om luft
foravar at baseomrAdet", ikk~ ~~'r 'noget til hinder for, at be 

folkningen havde fAet en rimelig tid til at indstille sig pA 
09 gennemf0re flytningen, 09 at der, sAfremt isforholdene var 

afg0rencle, kunne have v~ret s0rget for tranBportmulighede~ ' med 

skib ira Uummannaq til de steder, hvor befolknfngen mAtte fo-
retr<ekke at alA sig ned. :..,' += 

~~ ", '::' ," ';-,~ !;;;,,':>;, , '~ , 
! Landsretten konstaterer. at se/~'om' de 'kk ,, ' 11 " ', ' ,-', ',-, ' .' : .' ': , 
" i Granlarid P.d'doveeren/t~ tidsp~nkt s/~av~13 tes' {e:r,e~et:fQr.;S6li.a~~t!!befolknin1s_flytninge; ' 

b/andtandetFN-pagten De rt " " , O,r;mar _,up , ers,~f~veOntemationale k6nventioner. 
, indgreb.i befaiiningensie~eSffk~;;v~~~v' forp"9:e,!::tll~t ¥de e~l?-trirgJl,tllt~lil~, q( v((itgqende' ( , 

" I, • .' -i'-, ,~ ,~~ ,,". -~ ,., " ..,. " '!t ',.~.::;.' ~ , ,, _ • . ;j ~.~ v ;';: "';';~'~-::·";'··' ' ~; _-
central del af Thule St.ammens jagt- og fangstomrAde blev ind-- - -draget. Oa adgangen til at drive jagt og fangat udgjorde eksi ~ 

stensgrundlaget for befolkn~ngen, rnA den skete inddragelse af 
stammens jagt- og fangatomrAqe ansee for et sA vidtgAende ind

greb i stammens 0konorniske rettigheder, at indgrebet rna beteg
nes s~m en ekspropriation. jDeiiPraks"is vedmr;;de erstatningS: 

fri regulering i Oanmark, sam s8gsegte bar pAberAbt 9ig, angAr --, , .,,~'-~. t .:~ ... ,,; ,t . ';' ,,~;~~_.' ~ .~' J.~':: .. " t:~.":~ , :,Y· .. \: .. ~·r;r:!'·~:~' ~,,~,,;, .. ~.:~. ,. ~. ' " ._1 :' .. ~,) 
fd den'ba9grun~KOnkll!qerefr IiM~e..t;ands~~;, Oi~f1ytnjrge;va~U/~~IIg: '" "' J 

~" • • .... ' 1., ',:' .. ;,~ ' :,~, .. .!' . . ~ ... ,~;, . ~"".,,, " . " ; 

bopladsen, og det er nzrmere beskrevet, hvori indgrebet be-- -stod, Landsretten finder, at indgrebet under de anf0rte om-

st~ndigheder mA anses for en retsstridig kr~nkelse af be folk -

, 

r-:~~, :, '," ,}-' ", ',\",' ... "':';,' \"";i":':~::,:"':- ~>:"-~ ~ 
" Thule,stammeQ 'ha~de ef1dvlrJ;re:k(~v~t jeltlghedetn~ tll,a,r,bo//C!!rder ,oiilageNet'omr4r!e" , 

,sam / 7 '?S3 ,bl~v,b'eslag{99t1t(/ '(I1illtC!!re:formdl: Me!Jr~an-';(s(eltenJi!nderkendte delte, krav, sam I ' 
mQds~t~aldik~,?neh.ave's!a.b.t}'{iYI-o,tr)',>Tl]l!i~!prfsens"o.ligh~p' Q9 fl!rt 11/ im,pOlitisk, diplamatisk ', 
ag /Ufldls!Ntr7d me" USA:;r;a.rifJre,ltenJIJ'Iift;;al!basen'YQC apretlet I overensstemmelse med den 
gee/dende farsvarsoverensklimstfra 7951, Sg pdpegede i'liJvrigl, 91 rhule-stqmmens ledende' ", 
organ, Fqngerrdde.t" ikke bavd~ kpmpetimi:e~ udenrigsspargsmd/:, '" " 

~" . - . ' , . .;.., " '., ''" -. - .. -;' '":;-:; ' .',;." . " : .. ~ ~ 
, ,,' ~ , '" '" f 1 else for Fanger-kr.:evede forava~soverenskomst;!n~kke ore ie9g .. til 

• "ldigherl ' ,Uanset at der under hensyn rAdet for at opn .. gY ~;;o;r ' , ' ,,' , d-

baseanlo,ggets , inp!;1~-ib!,nde b~,~~dnirt9 for befol:n~:~::g:~r p: :~ 
re 'foretaget ori~ntering af ' Fangerradet 09 be 0 d det 

tidligere tidspunkt og pA en mere fyldestg0rende m!de, te~hule 
skete, er der herefter ikke ~rundlag for at fastsl , a 

Air Base er ulovligt anlagt, 
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Berlingske Tidende, 1. sektion, mandag 23. august 1999 
1 

Svrert for Nyrup at sige undskyld 
Thule-sagen: Pa 
trods af at Thule-bo
erne - med stl!ltte af et 
stort folketingsfiertal -
indtrGengende har bedt , 
statsminister Poul Ny
rup Rasmussen (S) om 
at undskylde tvangs
forfiytningerne af fan
gerbefolkningen i 1953, 
har hail omhyggeligt 
undgaet at tage ordet 
»undskyld« i sin mund. 
Berlingske Tidende har 
spurgt ham hvorfor. ' 

Interview 

AF ANNE MEINICHE 

Poul Nyrup Rasmussen - hvor
for giver du ikke bare Thule
boerne en undskyldning. ndr 
de nu sd geme vii have det? 

,For det f0rste ser det ud til. 
at der er gaet indenrigspoJitisk 
taktik i sagen. Man har staet i 
k. for at komme i fjemsynet 

og kr",ve, at ieg siger und- styrer at finde en I.sning pa 
skyld. For det andet har ieg det her sp0rgsmal. Og det 
lagt meget v"'gt pa. at 0stre fandt vi faktisk. Den indebar 
l.andsrets afgarelse nu danner blandt andet en aftale om en 
konklusianen pa en mange- delvis finansiering af en lan
arig diskussian, ag derfar har dings bane i Qaanaaq. Vi var 
regeringen ag ieg besluttet enige am, at der derefter ikke 
ikke at anke dammen. For det fandtes flere udestaende 
tredie har ieg - den dag vi fik sp.rgsmaJ i den her sag. Sa 
dammen - talt med Gmn- kan enkeltpersaner selvf01ge
lands landsstyrefarmand, ja- , lig altid reise sager i farhald til 
nathan Matzfeld~ i telefanen, den danske stat, som det sa er 
ag vi er enige am, at nar vi sket, ag nu g.r ieg det, at ieg 
medes igen, sa vii dette . vurderer sagen, inden Jona
sp.rgs!1)al helt naturligt kam- : than Matzfeldt ag ieg m.des. 
me ap. jeg var selv ti ar i 1953, Men altsa - ieg har sagt, at 
da flytningen fandt sted, ag ' maden flyrningen faregik pol, 
nar jeg kigger tilbage med hi- beklager jeg pa den made, ieg 
stariens briller ag , vurderer ,nu kan g.re det i histariens 
0stre Landsrets afg.relse, sa ,Iys. Og sa dmfter jeg med ja
er det helt naturligt at beklage ' nathan Matzfeldt; hvardan vi 
den made, hvarpa flytningen ' sa ellers kan se pol sp0rgsma-
fandt sted i 1953.. let, 

Det kan vcere 5V(£rt at for- Og sa mener du, at det er 
std, hvorfor det er sd vanske- tiisrr",kkeligt? 
ligt at sige /ige netap lIund- .Det har ikke sa meget med 
skyld«? et tilstr"'kkeligheds-kriterium 

'jamen, man skal v",re op- at g.re. Det, vi har faet fra 
m",rksom pa et par farhald. 0stre Landsret er en klarhed 
For det f0rste gjarde jeg for et over den made, flytningen er 
par ar siden det, atjeg holdt et foregaet pa. Den var retsstri
m.de med dav .. rende lands- dig, ag det e r det, ieg i dag 
styrefarmand, Lars Emil ja- beklager. Det 0vrige rna ieg sa 
hansen, for mellem vore to dmfte med Matzfeldt., 

Mi~dere vinde i Folketinget ··, 
Maske godt nok: Statsministerens bekla
gelse over tvangsfiytningen af Thule-boerne i 
1953 I1ar i nogen grad taget luften ud af kra
vet fra , et folketingsfiertal om en undskyldning. 

'",, " 

skal tr",l<l<es ud af Nyrup. 
Og hun star fast pa parti- '. 

ers krav om, at sagen skal pa . " 
dagsardenen i Folketingets ': 
Udenrigspolitiske N"'vn. ' , 

SFs leder, Halger K Nie.l- ' 
sen, vii ikke umiddelbart ' 
'tage stilling til, am beklagel- ( 
sen er nok for hans parti. " 
Han vii lade gronl",ndeme .. 
afgore, am det er gadt nok. ,: 

AF ANNE MEl NICHE 

Det pOlitiske pres pa stats
minister Paul Nyrup Ras
mussen '(5) for at fa ham til 
at sige undskyld til Thule
boerne lettede en hel del i 
gar. , 

(.rdag stod et start bredt 
falketingsflertal bestaende 
af Venstre, CD, Dansk Folke
parti, ~risteligt Falkeparti, 
SF ,og Enhedslisten bag et 
krav til :statsministeren am, 
at han pa Danmarks vegne 
afficielt: siger undsl<yld til 
gronl",ndeme. Men Jige net
ap arde1 . undskyld, har ikke 
v .. ret til at Iiste ud afNyrups 
mund. : 

I gar ;sagde han sa, at han 

beklagede begivenhedeme. 
Og det er godt nok, mener 
bade CDs leder Mimi jakob
sen og Venstres politiske 
ordf.rer, Ulla T.m';'s. 

.Man skal I .. gge m<erke 
til, at Nyrup agsa siger, at 
han vii finde en I.sning sam
men med landsstyrefor
'mand jonathan Motzfeldt 
Og hvad der er gadt nak for 
Motzfeldt er ogsa godt nok 
for mig,« siger CDs leder. 

Og sa vii han stotte dem 'j ',, ' 
deres afg.relse. ' 

Og den afg0relse er' fa"-, .:', 
" 

Ogsa Ulla Torn .. s lader 
krudtet hvile - om end hun 
synes, det halide kl .. dt 
statsministeren at vise stOf
sind og slet og ret sige ,und
skyld«. 

Has Dansk Falkeparti kal
der Pia Ki"'fsgaard det »pin
Jigt«, at en undskyldning 

mentlig givet. . ..:-~.t.~ 
I h""rt fald siger Thule-. ':. 

boernes advokat, Chris'tian "t 
Harlang, at det er ennysterl~ ~ 
urn for ham og hans k1inter.'~ 
at statsministeren ikke \iil ~ 
give en undskyldning og kal-'.P 
de den en undskyldning.:, J 

.Alle ved, hvilken betyd
ning en undskyldning har, : 
og ieg synes, det er skuf- ' 
fende, at han ikke svarer se
ri.st tilbage,« siger Christian 
Harlang. ' 

. Nyrup 
bekl~g~r 
Th' -1 ', - . u.e-sag 

Tvangsflytning: Statsmini
steren beklagede i gar statens 
fiytning af Thule-fangerne i 
1953. Men det er ikke nok, si
$er deres advokat. 

AF ANNE MEl NICHE 
OG TRINE MUNK-PETERSEN 

Ordet »undskyld. indgik ikke A gar; da 
statsminister Paul Nyrup Rasmussen 
omsider kommenterede thuleboernes 
krav om en afficiel undskyldning fra 
den danske sta t for den tvangsflytning, 
de var udsat for i 1953. Men statsmini
steren var sa r..t pa en undskyldning, 
scm han kunne ViEre uden at bruge 
ardet. Til Berlingske Tidende siger han, 
at han .beklager. h .. ndelseme i 1953 . 

• jeg var selv ti ar, da flytningen fandt 
sted, ag nar ieg kigger tilbage med 
histariens briller og vurderer 0stre 
Landsrets afgorelse, sa er det helt natur
ligt at bel<lage den made, hvorpa flyt
ningen fandt sted,« siger Nyrup: 

Men beklagelsen er ikke nak, siger 
Thulebaemes adval<at" Christian Har
lang: ,Det her er ikke en undskyldning. 
Nyrup Rasmussens person ag alder er 
komplet irrelevant i denne sag. Det er 
ikke det, det dreier sig om. Det er som 
statsminister, sam statens repr~sen
tant, thulebefolkningen 0nsker en und
skyldning af Nyrup Rasmussen .• 

I Falketinget star et bredt flertal bag 
en opfordring til statsministeren om at 
give thule boerne en regul .. r undskyld
ning. Men avenpa beklagelsen er der 
usikkerhed om, hvarvidt han hac im.
dekammet apfardringen - blot ude'll at ,. , 
bruge ardet .undskyld.. ' 

Indland, 1. sektlon side 2 
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Moralsk sejr til Thule-s 
THULE-SAGEN 46 ar 

efter 30 eskimo-famili
ers tvangsflytning fra 
Thule, fik de i gar til
kendt erstatning i 0stre 
Landsret. 

AI NIELS CHRISTIAN NIELSEN 

• Den danske stat har krrenket 
Thule-eskimoerne sa groft, at de 
skal have erstatning 46 AI' efter 
tvangsfOrflytning fra Thule. 

0stre Landsret tilkendte i gar 
Thule-stammen 0,5 mia. kr., 
mens 32 inughuiter, der var over 
18 a.r i 1953 fik tilsammen 
800.000 kr" mens 31 fi.k sam
menlagt 465.000 la. 

Flytningen af Thules 30 eski
mofamilier ira den amerikanske 
Thule Air Base til en ny boplads 
Qaanaaq 150 km nordpa vax ,.en 
retsstridig kramkelse af befolk
ningep. i Uwnmannaq« og ,.et al
vorligt indgreb over for befolk
ningen«, erklcerer 0stre Lands
ret. 

Retsfonnanden Inger Ner
gaard sled stemmen en hel time 
for at ns gennem samtlige prre
misser i den komplicerede dom, 
som med bUag fylder to bind pa 
sammenlagt knap seks centime
ters tykkelse. 

Dommen indebcerer samtidig, 
at 0stre Landsret anerkender 
Thule-stammen, inughuit, som 
et folk i forhold til ILO-konven
tionen om oprindelige folks ret
tigheder. 

Dommen blev af sagsegerne 
kaldt en moralsk sejr. 

Staten slap billigt 
Staten slap dog billigt i for- ; 

hold til et erstatningskrav pa 25 
mio. kr. fra sagsegerforeningen 
Hingitaq 53, der betyder de ud
stedte pa Thule-sproget. 

Tilsvarende blev de individu
eile godtgerelser kun henholds
vis 25.000 og 15,000 kr. mod et 

SEJR - DeT vaT sejTsstemning i den gTBnlandske gruppe. Advokat Christian HaTlang (tv) og formanden for Hingitaq 53, Ussarqak 
Qu.jaukitsoq, fik i vid omfang medhold af 0stTe landsret. Men Kcisiiluk Qlivigaq, her med datteren Naduk, vaT for speed ved 
tvangsflytningen til at fa erstatning. -

krav om 250.000 kr. De tvangs
flyttede .bern under fire ir fik 
intet tilkendt, form landsretten 
ikke fandt, at de havde oplevet 
flytningen som en tort pA samme 
made som stammens cel<ire med
lemmer. 

Derimod genvandt Thule
stammen ikke retten til at bo og . 
fcerdes i hele Thule-distriktet. 

En af sagens pinlige elementer 
har form af en pressemeddelelse 
fra Gren1andsrninisteriet. 

Mode i Thules fangern\d 
Stationsinspekter Merck Ras

mussen og pastor Jokum Knud
sen vat som danske medlemmer 
af Thules fangerrad kaldt til 
mede i Grenlandsministeriet i 

begyndelsen af maj . Eskimoerne 
var ikke inviteret med. 

Ministeriet udsendte den 11. 
maj 1953 pressemeddelelse om, 
at der ved dreftelseme i Keben
havn var ltopnaet enighed om, at 
koloruen Thule skulle £lyttes, og 
det anfertes, at baggrunden her
for var et 0Dske fra eskimoernes 
side, fordi fangstmulighederne 

var blevet stcerkt formindskede 
efter anlceggelsen af basen;« 
konstaterer 0stIe Landsret. 

Men Landsretten har oplevet 
et andet b~givenhedsfor10b rul
let op i retten. 

ltHverken de grenlandske 
medlemmer af fangerradet eller 
nogen del af befolkningen var 
orienteret om inspekterens og 

~ 

MOO 
, Jylli 

,en ::?! 
prcestens rejse til Kebenhavn el- . 
ler formalet med rejsen. Der ~ " 
endvidere ikke noget beheg for _ ~I J 
at antage, at der fra befolknin~ ' 
gens side var udtrykt enske om 
at fraflytte bopladsen,« heddt;r 
det i landsrettens prcemisser. .~. 

Der var snarere tale om et dik-C · 
tat fra de danske myndigheder, . 
og landsretten har ikke funde"! .~\ 

. belceg for, at befolkningen ~, ~ 
indlorstaet med flytningen. . ~ . ~ 

Fik fire dage til at f1ytte . ", 
Efter en samlet bederomelse 

konkluderer landsretten, at der 
vat tale om ltet alvorligt indgreb
over for befolkningen.« "c- 'y 
, Thulestammen fik kun fire da::'~ii 

ge i maj 1953 til at flytte fra de.,.". j 
res tervemuldshuse til telte d . l~ ! 
QaaI;laaq 150 km nordpa, skent u" . 
den officielle pressemeddelelse ·' · · 
erklrerede, at flytningen skulle: .. 
strcekke sig over et par at. . ,i .J 

Men landsretten finder, at der , ,' , 
ikke var noget til hinder for, ' a~ " :~ ' 
Thule-stammen havde taet ri -i'. ; ~ I 

melig tid til at indstille sig pa "og . i : 
gennem.fere flytriingen. ".~ ;i 

Statsministeriet blev frifundet I"J~ , 
i Thule-stammens krav om .ret m 
til bo, jage og drive fangst i bele·.~ 
Thule-distriktet. :.' '. 

Rasen lovligt anlag! 
Landsretten slar fast, at den 

amerikanske Thule Air Base er __ i 
lovligt anlagt. ; 

Og det Vat lovligt at inddrage ! [' 
omradet til militcere formAl, so:rp. ~ I 

det skete ved forsvarsover~-.·! 
skomsten af 1951. Grundlovens I 
regler om ejendomsrettens 1 ~ 
ukramkelighed anses nemlig ik- j \ 

ke for at have vcere gceldende' i : I 
Grenland. . ~ ' , 

Der var hellet ikke noget krav f I 
om lovhjemmel som betingels~,11 
for inddragelse af omradet eft:~'~. 1 
loven om Gren1ands styrelse, . sa~, 
det var belt legalt, at de d.anskli' ll myndigheder inddrog areale1}l ~ 
uden at Folketinget havde ved: .f. \ 
taget en ekspropriationslov .. . ' .::.: 
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Grrenser for 
Iilagtbrypde 

F
or aJ,lden gljIlg pa' Ipn\. ~et ar bar sta
tens topernpedslIllend og yore frern- ' 

· meste politikere taet en juridisk ~re-
· treve. . ' 
I foraret bl~v J~vind-loven kendt i strid med . 
grundloven. En dom, som gay genlyd og blev 
til. en ordentlig flovmand for statens juridiske 
hjerner"og de pojitikere, som ikke bar den for
n~dne d~mmekraft. 

I gilrblev,stl!.ten igen d~mt. Nu har Thulefan
gerne eftet 45 ars karnp taet oprejsning. De 
blev flyttet mod deres vilje, og alle bortforkla
ringer er-iejet til siqe. 

DOmlnim ~ ~e til at misforscl - d€;r er 
igen·sat en gr<ehse for, hvad ministre og deres 
topel1\bedllm~nd 'kaD. tillade sig i fOl1Jl af · . 
magtbrynde og fOfblommede bortforklaringei. 

Selv om d~ to.'§~ger maske ikke f~lges op af 
den sto¥~ fplkelige, .sympjlti, er det dog betryg
gende at vide, ,at' <let. ejanske retssystem er un
der QlodllfllisePHg. 

1Eldre·.Iurister' k~ i dag skrive under pa, at 
man for ar tilpage ansa det for me~ten umuIigt· 
at vinde over staten. Systemet hyttede sig ' . 
selv, og man skal tilbage til udleveringen af de 
islandske hilndskrifter for at tinde en st~rre 
sag, som staten tabte. 

Thule-fangerne fik ret. Grundloven g;;elder i 
· aile kroge af rigel. 

Dommen i 0stre. Landgeti gill: vis.er~at rets
systemet tager yore internationale forpligtel
ser og grundloven alvorligt. At den danske 
stats tilslutning til internationale konventioner 
ikke kun er til festligt brug. Og at grundloven 
g;elder i alle kroge af riget. 

Dermed er der sat et tint minde for den 
grundlov, som i juni fejrede sig 150 ars f~dsel
selsdag med h~jtravende taler og flag, der gik 
til tops. 

Det giver ogsa tillid til, at det kan nytte for al
mindelige mennesker at tage karnpen op mod 
en statslig overrnagt. Hvilket - overset i den 
daglige trummerum - ogsa giver sig udslag i, 
at flere og flere skatteydere vinder deres skat
tesager ved retten. 

Det rna give anledning til selvransagelse i 
magtens korridorer .. Staten har stadigv;ek res
sourcerne, tiden, eksperusen og kr<.efterne til 
at lade sig drive genri,em retssystemet. Men 
disse mange ressourcer kUnne faktisk bruges 
pa en bedre og mere gavuIig made end. til at 
f~re ptoees mod egne ·borgere. 
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Nyrup 
un 

Beklager den behandling, 
Thule-stammen blev udsat for 

At Ie", Ringberg 

• 
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen er 
pa vej med en officiel undskyldning til 
Thule-stammen, der i 1953 blev tvangs
forflyttet fra sin boplads i Thule. 

Undskyldningen vil falde , nar den 
gmnlandske landsstyreformand Jonat
han Motzfeldl om kort tid kommer til 
KBbenhavn for at drafte dommen i 
Thule-sagen med Nyrup Rasmussen. 

Statsministeren siger til TV 2 Nyhe
deme, at han .beklager den made, det 
skete pa • . 

»Jeg har lovet Jonathan Motzfeldt, at 
vi tager en god snak. Derfra vil vi 
sikkert komme med en klar melding,« 
siger Poul Nyrup Rasmussen - og 
bekrrefter al han dermed abner for en 
officiel beklagelse. 

Statsministerens f0rsle reaktion pa 
0stre Landsrets dom i Thulesagen i 
fredags var e!lers blottet for overvejelser 
om at undskylde det danske overgreb i 
1953. 

I stedet noterede Poul Nyrup Ras
mussen sig blot, at »del er godt, at der 
nu er skabt klarhed over det historiske 
fOrl0b« . Og meddelte, at staten afstar fra 
at anke dommen til H0jesteret. 

Det var dog for lidt for bade 
landsstyreformanden og en lang rrekke 
partier i Folketinget, der enskede en 
regulrer undskyldning pa Danmarks 
vegne. Med sin melding i gar undgar 
Paul Nyrup Rasmussen derfor el slags
mal i Folketinget om reaktionen pa 
Thule-sagen. 

0stre Landsret stemplede flytningen 
af Thule-stammen ' sam et groft over
greb fra dansk side. Overlvende fangere 
fik en beskeden erstalning - men ikke 
retten til omnl.det tilbage. 

jens.ringberg@alduelt.d!< 

Forel0big er det \run 
blevet til en 

bekJagelse, men der 
er tego pa, at 

statsministeren viI 
giVe Thule-stammen 

en »rigtig« 
undskyldning. Foto: 

J0rgen Schi0ttz 

• 

D51~~\ 
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Jess Qujaukitsoq, 1953-imi 
Thule·miut peersinneqar~ 
mata Fangerradimi Uaa
sortaasimasoq, aamma 
checkinnappoq. 

Jess Qujaukitsoq, 80m sad 
i Fangerrddet, da Thulebo
erne bleu fordreuet i 1953, 
med erstatnings-checken 
.si~kert i hmnderne. 

(Ass. I Foto: Sermitsiaq) 

Ole Petersenip checkissani 
tiguvaa - erniai ilanngul
lugit 28.841,89 koruunit-
1953-imi pinngitsaalisa
mik nuutsinneqarneq pis
sutigalugu qallunaat naal
agaaffiannit taarsiivigin
nissutini 

Ole Petersen med sin check 
- kr. 28.841,89 incl. renter
fra den danske stat som 
f~lge aftuangsflytningen i 
1953. 

(Ass. I Foto: Sermitsiaq) 

27-/3- 1 'tC1.q 

~ NR. 39. 1999 25 

mJ 
Thule·boerne fik den erstatning, 0stre Landsret fandt passende, og den dom er 
saerdeles upassende, mener hingitaq 53. Nu skal Hejesteret tage stilling til krav 
om en endnu stl/lrre erstatning samt kravom ret til at udnytte de gamle fangstom· 
rader og bopladsen ved Pituffik 

Hingitaq 53-ip siulittaasuata Uusaqqak Qujaukitsoq-p eqqartuussissuserisoq Christi
an Harlang ICC-llu pr!l!sidentia Aqqaluk Lynge Qaa"naap heliportiani tikilluaqquuai. 

Formanden for Hingitaq 53, Uusaqqak Qujaukitsoq, tager mod advokat Christian Har
lang og ICCs pr!l!sident, Aqqaluk Lynge i Qaanaaqs heliport. 

Der ankommer en velklredt 
herre med helikopteren til 
Qaanaaq. Den h0je", slanke 
mand er ikke nogen hr. 
Hyemsomhelst. 

Advokat Christian Har
lang bliver modtaget med 
varme, bjertelige Mndtryk 
af formanden for Hingitaq 
53, Uusaqqak Qujaukitsoq. 
Flere andre Qaanaaq-bebo
ere er s0gt til den liUe lan
dingsplads i udkanten af 
byen og raber hilsner til 
goddag. Harlang er vel
kommen. 

Advokaten, som har sin 
daglige gang i elegante 
kontorer og k£lbenhavnske 
retssale, medhringer en 
sort mappe. Indholdet er 
ventet med sprending i Qa
anaaq. 

Her kommer manden, 
som i 0stre Landsret har 
f0rt de fordrevne Thule-bo
eres sag mod den danske 
stat til sejr. Nu er det en 
gang for aile fastslaet, at 

den danske stat forbr~d sig, 
" da bygden for foden afDun
das-fjeldet blev ryddet og 
befolkningen fordrevet til 
Qaanaaq i 1953. 

Dommen 
Straks efter ankomsten 

til Qaanaaq bliver Christi
an Harlang k0rt til byens 
liUe idrretshal, hvor hver 
en stol er besat. Her Abner 
han sin sorte mappe, som 
bugner af papir. 

N avnlig en lille stak 
checks falder i 0jnene, da 
den sirligt bliver lagt pa 
bordet foran Uusaqqak 
Qujaukitsoq. Han flanke
rer Christian Harlang pit 
den ene side. PA den anden 
side s",tter ICC-prresident 
Aqqaluk Lynge sig. 

Jura-sprog er ikke hver
dagskost i Qaanaaq, sa 
Harlang tager sig god tid til 
at gennemga 0stre Lands
rets dom: 

Dommen tilkender de 

(Ass. I Foto: Sermitsiaq) 

fordrevne Thule-boere en 
kollektiv erstatning pa 
500.000 kroner for mistede 
fangst- ogjagtrettigheder. I 
praksis tilfalder erstat
ningen Hingitaq 53. 

For den krrenkelse, som 
fordrivelsen indebar for 
den enkelte, bliver hver af 
de sags¢gere, sam var 18 ar 
og derover, da uretten 
fandt sted, tilkendt en 
godtg0relse pa 25.000 kro
ner. B~rn og unge Mellem 
fire og 18 ar pI>. fordrivel
sestidspuuktet far en godt
g0relse pa 15.000 kroner. 
Sp~rgelysten er stor. De 

rehire sp0rger mest til dom
mens indhold. De yngre er 
mest interesseret i erstat
ningerne. Hvorfor er de 
ikke sterre? 

Hlljesteret 
Sp0rgsmal og svar f0rer 

naturllgt videre til nreste 
sp0rgsmal, for selv om 
uretten nu er bevist, sa har 

dommen i 0stre Landsret 
ikke afklaret sp0rgsmalet 
om retten til de mistede 
fangst- og jagtomrader. Og 
heller ikke retten til den 
gamle boplads. 

Der skal tages stilling til, 
om landsretsdommen skal 
ankes til H0jesteret. Ingen 
stemmer imod. Men bagef
ter giver flere af de reldre 
udtryk for, at tiden maske 
trods alt er inde til at fA 
fred - oprejsningen har de jo 
faet. 

Men nu gar sagen aIts! 
til H0jesteret. Sent pa for
aret 2001 forventes dom
men at falde. 

Jubelscener 
Stemningen i salen er 

god, rigtig god. Og nu kom
mer det store 0jeblik. Advo
kat Harlang overdrager 
den kollektive erstatning 
til Uusaqqak Qujaukitsoq. 
Jubelen viI ingen ende 
tage. 

Dernrest modtager Dus
aqqak stakken af checks, 
som skal fordeles til bver 
eukelt sags0ger. Nye jubel
seener. 

En efter en bliver de 
kaldt op. Handtryk, omfav
nelser og bevregelse. Glrede 
og stolthed. Klapsalver og 
tilrAb. Og bagefter hyldest 
til dem, der tog det tunge 
slreh i retssalen. 

Der fortsretter sagen nu. 
I H0jesteret, som ironisk 
nok er naho til Statsmini
steriet, hvor det liUe ord 
»undskyld. har haft sA 
trangeMr. 

F0rst 12 dage efter dom
men i 0stre Landsret Iyk
kedes det statsminister 
Paul Nyrup Rasmussen at 
nedfrelde det lille, men i 
denne sag sa betydnings
fulde ord, i en erklrering, 
som af uvisse arsager ogsa 
var underskrevet af lands
styreformand Jonathan 
Motzfeldt. 

Om det betyder, at den 
danske stat viI overveje, 
hvordan den kan give Thu
lefolketadgang til de gamle 
teITitorier, det er ogsa 
uvist. 
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Sa sig dog undskyld! 
Statsministeren ger klogt i at sige undskyld. 
Thuleeskimoerne har i et haM arhundrede 
betalt for en sikkerhedspolitisk legn. Det 
samme har aile vi andre. 

Washington om basens fulde ·fra 1958 til' 1965; Iigesom 
brug, og specielt i arene op . Grenland var blevet overfl0-
mod Murens fald at romanti- jet med atombestykkede fly. · 
sere forholdet til det freds- V",rre og endnu pinligere 
elskendeSovjetunionen og var. at den dav~rende stats-
Danmarks deraf f01gende minister H.C. Hansen i et 

Kommentar 
,". ; . " . 

. · .... : .... i .. :.· ... 
StatsministerPo'ul Nyrup" 
Rasmussen liar'detikke'let: 

. Han var en Iille dreng, der 
k0rte saebekassebil i Esbjerg. 
da thuleeskimoerne i 1953 
blev flyttet fra deres fangst
pladser i Ummannaq til Qaa- . 
naaq, et om muligt endnu 
mere gudsforladt sted 
omkring 1 00 kilometer 
nordligere ved Inglefield 
Fjord. 

0stre Landsret har nu 
fastslaet. at de nne f1ytning 
ikke var resultatet af en 
pludselig indskydelse hos 
eskimoerne. Det var en 
tvangsflytning. Den skyldtes 
heltenkelt, at bopladsen i 
Ummannaq la for taet pa den 
stadig vigtigere amerikanske 
Thulebase. 
, Statsministeren kvief sig. 
Han har i forsigtige vendin
ger beklaget det skete. men 
forel0big lader den egentlige 
undskyldning vente pa sig. 
Nu er hanjo nok klarover, at 
sagen ikke angar ham per
sonligt. Det er ikke pa sa,be
kassedrengens vegne. der 
skal siges undskyld. det or pa 
Danmarks. Det er derfor 
hans job at sige undskyld. 
hvis den danske nation har 
noget at sige thuleeskimoer
no undskyld for. 

selvopfundne rolle som hemmeligt brev til amerika-
)lm(Egier« mellem 0st og nerne med en snedig far-

Imens vi tygger Iidt pa det Vest. mulering havde erkl",ret sig 
spergsmal, der spidsede I dette scenario varThule- indforstaet. 
nogettil i den forl0bne uge. basen et abent sar. _. . . Det skulle det danske folk 
kan vi passende overveje .. \'".·~~: < Modstanderne af den d~m':' ; '/hare ikke have atvide; . "" ." ' ." 
. hvorfor der simile ga n;Esten ' . ske alliancepolitik vidste at.: : ~~. . . . .. ; .. . '. 

. ethalvt arhundrede, inden vi: ' udnytte f~rstillelsen tiJbti-:' ; 'f Der'var.best·eintmiiige ': .. 
naede sa vidt. Fordeter her, ; ' stepunktet'NATOs Gender; ' , < ··gode grund<' til H.C:Hansens 
det virkelige rovdyr Iigger . fik let spil, mens NATOs til- . tavshed. Dervar jo ingen 
begravet: Den kollektive for- h",ngere blev radvilde. Anti- . grund til at give Danmarks 
traengning af de vilkar. der amerikanismen, der er en af Gender i Sovjetunionen 
siden krigen har gjaldt for de mest ubegavede politiske besked om. hvor de passen-
rigets sikkerhed. Selvbedra- 'indstillinger, period en har de kunne bombe. elleropfor-
get om Danmark som kunnet opvise. stortrivedes i dre dem til at 0ge deres i for-
omkostningsfrit medlem af . de nne em afhele og halve vejen h0jt profilerede 
NATO-alliancen. 10gne. Den er ikke blevet afpresningspolitikover for 

Denne sag. var aId rig blevet 
til en sag. hvis den ikke var 
en del af det danske selv
bedrag. der i sp0rgsmalet om 
den amerikanske Thule-base 
er s",rlig pinagtigt. At nogle 
danskere med beldagelse og 
mod erstatning rna flytte for 
at give plads til et forsvars
anl"'g eller en motorvej, er 
vel relativt ukampiiceret. 
hvor ubehageligt det end 
matte vaere for de implicere
de. 

Men det har i et halvt 
arhundrede v",ret danske 
regeringer. og i ganske s",rlig 
grad dem, der var social de
mokratisk ledet, magtpalig
gende at bagatellisere vores 
forsvarsforpligtelser, nedto
ne det <lbenbart alarmerende 
problem med en stor ameri
kansk base i Gmnland. fortie 
den forstjelse. cler herskecle 
mellem K0benhavn og 

mindsket under den nu det skeptiske NATO-medlem 
afsluttede proces om thule- Danmark. 
folkets flytning. og det var Men der var ogsa rigtig 
givetvis heller ikke formalet darlige grunde til det. De 
med retssagen. darlige grunde er pr",cis de 

Den danske venstreflej samme, som i 46 ar har over-
har haftThule pa program- bevist danske regeringer om, 
met sid en 1960erne. Den at det var klogest at benaegte. 
amerikanske base blev et at thulefangerne desvaerre 
fast punkt pa dagsordenen, matte flytte. saledes at vores 
efter at et amerikansk fly i alJiancepartnerUSA bedre 
januar 1968 styrtede ned kunne vogte over Danmarks 
sam men med sine atom- sikkerhed. 
bomber ved indflyvning til Men sadan h",nger tinge-
Thulebasen. Da naede hyste- ne sammen. Fuldt erkendt. 
riet historiske h0jder. For nu men aId rig abent og ",rligt 
var der ikke blot amerikan- vedstaet af de skiftende soci-
ske sol dater pa rigets jord. aldemokratiske regeringer. 
Mistanken om. at der ogsa Danmark kunne rejse pa 1. 
var atomvaben. blev uaf- klasse hernede pa de varme 
rystelig. . himmelstmg og give den i 

Fmst i 1995 kom det sa rollen som forsvarspolitisk 
omsider officielt frem. fra minimalist. fordi vi i det 
amerikansk side naturligvis. iskolde nord tiIIod USA at· 
at der ganske rigtigt havde oprette og holde en militaer-
vceret amerikanske atamvj- base afbetydning for ikke 
ben i Gnmland i en periode bare vores, men hele NATO-

alliancens sikkerhed. Her
under ikke mindst USAs 
egen. For afUSA afhangjo 
aile andres. Dengang sam nUt 

Socialdemokratisk ledede 
regeringer i 1950erne og 
1 960erne havde ikke rygrad 
nok til at sige sandheden. 
Man foretrak at ben"'gte fak
ta, givetvis yderligere pres
set af samarbejdspartneren 
Det Radikale Venstre, hvis 
he Ie ideologi bygger pa et 
sikkerhedspolitisk selv
bedrag.1 fodnoteperioden i 
1980erne blev denne Iivs-
10gn endog officiel socialde
mokratisk politik .... 

Dan·mark var under hele 
Den Kolde Krig truet afSov
jetunionen - som demokra
tisk nation og maske endog 
pa sin eksistens. Almindeligt 
politisk mod hindrede rege
ringerne i at oplyse det dan
ske folk om. at vi vedstod os 
denne trussel. Atvi havde 
overladtThule til amerika
nerne med ·abne 0jne. og at 
det var fuldt berettiget. 

Netop den patagne tavs
hed. de evige mistanker om, 
at regeringen ikke turde sige 
sandheden. det platte dob" 
beltspil, n",rede i brede 
kredse en fornemmelse af, at 
noget farligt ikke talte 
dagens Iys. At detvar USAs 
milit~re tilstedevcereIse i 
Danmark. der var truslen -
ikke det. den forsvarede os 
imod. 

Sa ja. statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen rna helle
re sige undskyld. Det vii 
v",re saerdeles rimeligt, at 
han siger undskyld til thule
eskimoerne og deres efter
kommere. De er i mere end 
en menneskealder blevet 

De enDrme radorer pd 
Thulebasen kunne spore 
et eventuelt sovjetisk mis-

'.' 'silangreb mod Vesten, 
endnu fer missilerne hav
de farladt savietisk terri· 

;·tarium. Donske regeringer 
har i tidens feb nedtonet 
den sikkerhedspalitiske 
n.dvendighed of en star 
amerikansk militCErbase j 
Thule ved atfame den 
farsideise, der herskede 
metlem K.benhavn ag 
WasMngton om bosens 
rette ag fulde brug. 
Arkivfata: Nardfata 

-
frataget deres ret af forsvars
politiske bekvemmeligheds
grunde. 

Men nar han g0r det, ville 
det vaere befriende. hvis han 
ledsagede undskyldningen 
med en endnu sterre und
skyldning pa tidligere rege
ringers vegne til os aile for 
ikke at have anset os for 
modne nok til at tale sandhe
den. Han kunne skabe forsta
else for sin undskyldning til 
gmnl",nderne ved ogsa at 
undskylde, at hans forg",n
gere ikke havde modet til i 
tide at tr",kke den sikker
hedspolitiske streg i sandet, 
der ville have gjort baseafta
Ierne med USA indlysende. 

Han kunne passende sige 
os aile undskyld, fordi ind
mmmeiser altid har skullet 
hales ud af diverse socialde
mokratiske regeringer. Ford i 
man har troet, at man evigt 
og altid var i defensiven. 

Defensiven er en selvvalgt 
position. Den vinder ingen 
venner. Nyrup Rasmussen 
kunne g0re sig selv en tjene
ste ved at sige undskyld. Og 
tilf0je, at man fremover vii 
have sine meningers mod og 
stole p:'. at kun ved det vin
def man respekt. 

AF 
PETERWrvEL 



Plaster pa Thule-sAret 
Vidneafhfllringerne i 
0stre Landsret er slut, 
men ikke den politiske 
strid om, hvem der skal 
betale for helingen af 
Thule-saret 

MERIKLUND 
Informations korrespondent 

v;
dneafh~ringerne i Thule

sagen er slut. I et gr~n
landsk perspektiv er der 

anledning til tilfredshed med det 
meste. Ikke overraskende gar det 
som en r~d trad geonem udtalel
ser, fortalelser og selvjusterende 
ud~alelser i 0stre Landsret, at 
Thule-fangeme ikke flyttede fri
villigt i 1953. Der var tale am en 
tvangsfarflytning. 

Det er en sandhed, der har vre· 
ret iodlysende far enhver, der har 

. villet vide besked - endda i ret sA 
mange Ar. Nu er det sA agsA fast
slAet gennem vidnefersel i en 
retssa!. Det afg~rende herefter 
bliver, hvilke konsekvenser ret
ten vii drage af den viden, der nu 
er tilvejebragt - endau engang. 

Der er altsa po. iogen made tale 
am afg~rende ny viden. Men om 
en ny form pa gammel viden. En 
fonn som vel at mmrke er juri
disk spiselig for 0stre Landsret. 

Fortidens vidner er afhert. Ud- . 
sagnene i Thule-sagens forl~b i 
0stre Landsret er voksende. Det 
aka! man ikke undres over. Der 
er langt mellem fangersamfundet 
i det Qaanaaq, som Thule-fanger
ne blev tvangsdeparteret til i 
1953, ag den retssal i Kebenhavn, 
hvor prremisseme for deportatio
nen er blevet oprullet sA mange 
Ar efter. 

MAske er der sa langt, at der 
nlEppe altid har kunnet blive tale 
om en rimelig sagsgennemgang. 
Parteme har fra tid til anden talt 
forbi hioanden. Simpelthen fardi 
afstanden i farudslEtnioger har 
vmret for stor. 

Det er set ag hert fer i en rets
sal. Men denne gang har der 
vlEret tale am bade tidsmlEssig, 
geagrafisk og kulturel afstand. 
Det giver sammeulagt en meget 
lang afstand! 

Det rnlErkedes. Udspergniogen 
am, hvarvidt rejserne til fangst
pladseme er blevet kartere eller 
llEngere efter flytniogen, virkede 
utilfredsstillende pA mange gr~n
llEndere. SAdan kan man da ikke 
sperge! 

Efter nagle fangstdyr er rejsen 
naturligvis blevet kortere. Efter 
andre llEngere. Den slags rna 
man have indsigt i for at kunne 
sp0rge meniogsfuldt, finder gren
u..nderne. SAiedes er der blevet 
korlere til narhvalen, men henge
re til hvalrossen. Den slags iod
virker naturligvis pA fangsten. 

Udspergniogsmetoden, der for
udslEtter muligheden far at kon
kludere med et ja eller nej, er . 
uegnet til sit farmAi. Der findes 
ikke noget totalsvar i fangstmlEs
sig sammenhmng. 

Det g~r der derimod pA. 
spergsmA.let am tvangsflyt
niog eller ej. SA hurtigt for

leb flytniogen, at de fangere, der 
var pAjagt, da beslutningen blev 
taget, karn tilbage til en tam by! 
De undrede sig. Det har de gjart 
lige siden. 

Denne undren deles af Ijagens 
unge grenllEndere. Derfor vil 
dammen i 0stre Landsret ogsA 
blive meget mere end afslutnio
gen pa en retssag. Dammen vii 
blive afgerende for det klima, 
hvori rigsflEllesskabet kan disku
teres. Frikender en dansk dom
stol den danske stat ag fastslAr, 
at sAdan kan man godt behandle . 
gr~nlamdere, kan rigsflEllesska
bet mere stA til afvikJiog end til 
udvikling. 

Derfor bliver det afgerende at fA 
fastslaet, at lakalbefalkningen i 
Thule har rettigheder, der ikke 
kan tilsideslEttes. Ferst i begyn
delsen af detta Arhundrede fik 
Thule-beboeme kantakt til dan
skerne i Grenland. De har hver
ken i sterste almindelighed eller 
mere kankret givet tilslutniog til 
flytniogen i periaden 1951-53. De 
har dA.rligt nok ytret Big. Og hvis 
de har, har det vooret vendinger, 
der hverken kan udl~gges som 
»for« e11er »imod«. 

Det kan geme vrere, at de nye 
huse, de fik .tilbudt«, var bedre 
end de gamle. Men sA var der me
get andet, der blev farrioget i de
res liv. 

Virkeligheden synes at VlEre, 
.' at de - rimeligt nak - ikke . 

helt har farstaet, hvad der 
sket amkriog dem. De undrede 
sig aver, am de skulle flytte, fordi 
en krig var pa vej . De undrede sig 
over, hvorfor de kunne ~k~befl alt 
gratis, da de skulle afsted. De 
havde ikke farstaet, at de heller 
ikke skulle betale senere. 

Uden en meget stlErk autoritets
tra i fangersamfundet var det med 
den rMende usikkerhed am arsa
ger ag kansekvenser aldrig Iykke
des ad »frivillighedens. vej at flyt- . 
te sA mange med sA kort varsel pA 
sa kart tid. Alene tempoet farud
slEtter en vis grad af tvang under 
en eiler anden form. Der blev aim· 
pelthen Bejtet afgang! 

. Frivillig. kan gradbejes i en 
retssal som i sa mange andre 
sammenhamge. Det skal heist ik
ke ske i 0stre Landsret. Far fri
villighedens. modslEtniog hedder 
tvang. Og tvang var, hvad der 
blev praktiseret i farhold til Thu
le-eskimaerne i 1953. Den vare
deklaratian pa den danske ad
flErd tAler ikke at blive skjult bag 
juridiske spidsfindigheder. 

Dette synspunkt pa et aprinde
ligt falks krlEnkede rettigheder i 
den oprindelige .Thule-sag er sa 
meget vigtigere at fastholde, sam 
en ny politisk Thule-sag er kam
met til, nemlig aftalen Mellem 

TVANG - Uden en stlErk autoritetstro i fangersamfundet var det aldrig lykkedes ad 'frivillighedens' vej 
at flytte sa mange mennesker her til Qaanaaq. Der blev simpelthen fl¢jtet afgang Foto: Nordfoto 

Danmark og Grenlands Hjemme
styre om et dansk bidrag pA 47 
mia. kr. til bygniog af en civil 
lufthavn i Qaanaaq, sA beboerne 
her ikke er afhamgige afThule
basen ag amerikansk farhands
godkendelse for at kunne rejse i 
Greuland. AltsA en art statslig 
dansk plaster pa Thule-sAret. 

Med denne aftale fra 1977 skul
Ie en tilfredsstillende I~sniog pa 
alle tidestA.ende spergsmAI mel
lem Danmark ag Grenland i Thu
le-sagen vlEre fundet, fastslag de 
to underskrivere, statsminister 
Paul Nyrup Rasmussen ag da
vlErende landsstyrefarmand Lars 
Emil Jahansen. 

M en so. enkelt forhalder det 
Big naturligvis ikke. De to 
underskrivere kender ud

IDIErket magtens tredeling og mA 
n0dvendivis respektere adskillel
sen Mellem den lovgivende, 
ud¢vende og d~mmende magt. 
Derfar kan iogen af dem heller 
have ment, at deres rent politiske 
aftale udelukkede den civile rets
sag, der nu f~res i 0stre Landsret. 

Poul Nyrup Rasmussen har da 
ogaa Mde til dansk tv ag i Folke
tioget fastslAet, at det drejer sig 

om en palitisk aftale. Det samme 
har Lars Emil Johansen vedgaet i 
0stre Landsret. 

Derfor skulle der principielt ik
ke bestA risiko far sammenblan
ding af de to sager. Men i den ak
tuelle affentlige debat er sagerne 
allig'evel blevet filtret sammen. 

Landsstyreformand Janathan 
Matzfeldt har efter en budgetgen
nemgang ensket en genforhand
ling afDanmarks bidrag til lan
dingsbanen. Albien om det dan
ske bidrag pa 47 mio. kr. blev til 
far to ar siden po. et skr0beligt 
budgetgrundlag. Nye og mere sik
re tal viser, at Gr~mland kommer 
til at udrede hele 70 mio. kr. mad 
Danmarks 47 mia. kr. Deraf det 
grenlandske enske om en regUle
ring. 

Det har fAet Greulands stersta 
avis, Sermitsiak. til i en leder at 
antyde, at landsstyreformanden 
har valgt et forkert tidspunkt far 
en rigtig sag, da det nye krav kan 
risikere at skade Thule-bebaer
nes verserende sag i 0stre 
Landsret. . 

Det mener Janathan Matzfeldt 
ikke. Han understreger over for 
Information, at der ikke er tale 
am grenlandsk tiggergang, men 

om et ~nske om at genoprette ri
melighed ag retflErdighed ioden 
far rigsf"'llesskabet: . Netop fordi 
det danske bidrag tillandingsba
nen af aile, agsA den danske rege
ring, bliver betragtet som et pia
ster pa Thule-sAret, er det vigtigt 
at huske, at et plaster heist skal 
dlEkke hele sAret, hvis en heling 
skal kunne finde sted. Ellers risi
kerer patientan betlEndelse i 
sArett<. 

Sam salt i sAret har det vir
ket, at 0nsket om rimelighed 
i fardelingen af udgifterne 

tillandiogsbanen i Qaanaaq er 
udlagt som et forseg pA at stikke 
et grenlandsk sugerer ned i den 
danske statskasse . . 

Forhistorien dementerer dette. 
Efter den oprindelige madel skul
Ie der udskilles et civilt amr8.de 
ved Thule-basen. Danmark skulle 
sta far udgiften til anllEg. Gr~n
land skulle .bestride driften. Men 
USA sagde nej . derfor den dyre 
luftham ved Qaanaaq. 

USA kunne yde et passende bi
'drag til haling afThule-sAret ved 
sam den ferste skadavolder pa 
stedet at medfinansiere et Qaa
naaq:plaster. 

.INFORMATIONS NYHEDSANALYSE 
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THULEaSAGEN liar grenlrenc-, ning i forholdet mellem Grenllind 
deme ,er'det , og Danmark. ,Derfor erlandsstyre

retfrerdigheden, der omsider sker " ' formandJonarhanMotzfeldt srerlig 
fyldest, For den danske stat er det ju- gr~d for 0stre Landsret dom. Dal!l-
risk set et nederlag men af maralske men betyder,- at der ydes en kollektiv 
og politiske grunde den eneste ac- . erstatuingpa 500.000 kr. for tabet af' 
ceptable afgerelse. 0stre Landsre,t fangst og j~gtrettigp.ede~ og bele\:> p," 
fastslog i gar, at detvar tvang, da 15.000 og 25.000 kr. t,i/,alle tid/igere 
Thule-stammen i 1953 m£tte flytte Thule-bebqere, der,j dag er 50 k og 
fra deres boplads for at give plads til detqver. ' 
anIreg af den amerikanske Thule Air Selvam de' 5.9fl Thule-efterkom-
Base, Flytningen drejede sig om 611 meFe, per har.anIagt sagen mod 
personer, der fik anvist en ny boplads . statsministeriet, lang):,fr:i er tilfredse 
lrengere nordpi men med riIlgere l)1ed erstatningens s,terrelse, sa er 

fangst- og jagtmulig-' i rettens afgerelse en ~ejr for mennes
heder end i Thule. , kerettigheder og et opg~ med arti-

"Thule betalte HidtiJ har den d~ske ' ers forrielser og usandheder. 
en h.j pris for, at stat henholdt sig til, at Det er ogsa en sag om, hvordan en 
Vesten kunne flytningen skete efter gmnlandsk boplads bleven Wle brik 

frivillig aftale. De$e . i det interna):ionale koldkrigsspiL 
uretfrerdighed har'pla- Kun otte ar;efter,afj;lutningen af Ap-

verne sin frio 
hed. Den geld 
burde forlengst 
have vceret 
indfriet" 

get de oprindelige den Vetde,nskrig,:b,alancerede Ver7 
T hule-beboere og de- den pa kanren af en tnilitrer kon-
res bern i 46 ar. Sagen frontation mellem 0st ogVest. Som 
har vrefet en belast- nybagt NATO-land matte Danm~k 

efterkomme USAs enske om basereyrige danskere"Havde der i 1953 
pi'! Grenlmc!,' 1):n militrer nedvendig- .. "reret,taIe 0"" at~en,dansklandsby 
hed form~d (i'atidens overV~g- , matte fjemes afhen~ til etNA-
ningsudS,ty! at km)ne-felge udvik- TO-anIreg,'krrevede det eri ekspro-
ling~n i So'd~t og samtidig have fly- priationslov og erstatninger til de 
. s¥ker tils,\'fiEkkelig tret pa de fjent- skadeslidte. Der er vrerdiforskel pa ' 
Uge mal " , , ' den fede, danske jord og de gren-
, Atderikke,ma~e komme en hun- landske.isfjelde. Men de menneskeli-

deslrede Yvejen forverdensfreden, ge omkostninger er de samme. 
var indlysende. Og at Thulebasen I dag har Grenland hjemmestyre 
har haft sin berettigelse under,den , og Thule-basen ikke lrengere den 
kolde krig, kan nreppe bes\l'ides, ' store militrere betydning. A1jigevel 
Men at et lille grenlandsk s.amWng, . ' villandsstyreformanden med 0stre 
med fli dages varsel fik besked pa at Landsrets dom i hilndenJ<±reve, at 
pakke sammen og blive dep"lrteret . , Thule-basen ikke skal betragtes som 
til en ny boplads, lyder mef!! som en e.t udenrigspolitsk anIiggende; og at 
historie fra Sibirien i Staliri-tidel). landsstyret skal involveres i aftaler 
end fra den demokratiske, dariske " ' mellem Danmark og USA. 
stats, nordligste amt. For det er san)- " ,De 611 grenlrendere fra Thule 'be
tidig med Thule, basens anIreggelse, .tahe i 1953 en hej pris for, at den 
at Grenland skifter status fra clansk vestligt"yerden.kunne vrernesin fri-
koloni til .en'ligevrerdig,del af clet hed.Den,ga;ld burde Danmark for-

, danske samfund. ' , ' lrengst'have indfriet, i stedetfor at 
AIligevel sker der, en skandales for- "afvente en domstolsafgelfelse 46 ar 

skels~ehandling af grenlrendere og efter. ; 



Pol \1 
-------------------------------------------------------;~ 

Thule-folket valldt ,~ 
efter 46ars katll' J 

ag Thtile-'s1~~itik~ f~r Mtfiit 
en halv millio~A ·knmer I ersta[f . - .' /",. :' .~- "'. ''' .'''' 

_ n.mg samt ~i1erhger~ gadt:.U -
millioner I<rGpef1i '<indiviHtJet· 

- -
Thule-sag: Gr0nlands lam!sstyre yil llruge eski-

_ eisti!tning '~l(;3,'titiIJven4~, ~\
!~~er :e~; .~~ng.~~~~~~~~~ 

~·lIn!sn:a~~~~n::·q~r "fIla Sl~~;:' 
samt deres adv6kat ' Christian tUbage med r"de 0rer efJ;e~ 
Harlang ~r uiiif~~~5e med dels denpe d.6rif;~~ !~ife1t Christ§~ . 
erstatningsbel~bet. . dels ' at Harlang. .' . :1:- ~~. ?,(., 

ffioemes sejr over den danske s~at til-at 0ge sin 
indflydelse poi udenrigspolitik 0stre Landsret har 
slaet fast. at flytnil'lgen af Thule-st"mmen i 1953' 
skete under tvang og af hensY;n til USA ' .. ,-

AFJESPER lARsEN 
DG KARL ERIK NIELSEN 

0stre - lands,.!': ikke aner- Landsstyrefon'ilaricl Jqria~' 
_Eskimoeme fra det nordlige kendte, at eskimoeme har en than, Motzfeldt e(ro~gekliti" 
Gmnlahd fik i gar erstalning , s",rlig ret 'til -at' bo,-f""ides ag freds med domiri~n: som llaw; 
for .tVarigsflytni'ngen fra deres . jage:pa- Thu~e-oilse~s on;1ra~e. ha~ t.Eokt s"ig. ·;t'.,!;irtrge (C1e'Z: 
baplads ved Th\!le-Iiasen i Wi 'viI ikkeafglve, en centi- igangv",rende . 'for\f"Adli~gerif' 
1953, meter a("ores ,limd, Vi gar med den danske 'regeiing om;."'_ 

Statsminister Po'!l Nyrup- vid-er~ me(f probl~jiieJ om vo- St0IT" indflyifeise " pa ' Gr~n::i; 
Rasmussen' (S).-erkender ne- res r~ttighed~r,« , sig~r en af lands - sikkerheds- -~qir uden-t 
derlagei i ,0stre Llrii:lsrets hi- Thule-stamm!'n; talsm",od, rigspolitjk:, "vi~~-Ii pil,Ige de( 
storiske afger;;lse og lader for- Aggul.k Lynge __ , ' her SO)l1 husRes~99.L_ net vii ~, 
sta, at regeringen ik~e vii ant<~ Men ellers var s.ags0gen:1e blive bemcerket,. 'iR e bate ' i ~' 
dommen, lettede pver, at 46 ars s0gen Gr0nland, hvor der er star _' 

»Det er gedt, def J}q"e"r sk~Qt efier oprejsning er e~ndt med gl~de. men ogsa i udlandet 08/ -:; 
k!arhed over . det , .historiske landsrettens ord for. at f1yt:-l USA net betyder jo; at vi skaf':': 
forl0b, som har ber~rt m.nge ninge!) til byen Qaanaaq sma v",re 'med,_nar der forhandles ,; 
mennes_kets Iiv i'rl!~J~ fra clen 20P kilometer laingere mocl om vores arealer he(appe,; si- :, 
tid, Regeringen vii ikke tage nord slcete med Jvang fra den ger ha~, - ,,' 
initiativ til at bringe, sagen for danske stats side, uden bebo- SF og Enhedslisten st0tter 
H0jesteret Sagen har flU k0rt emes samtykke og ildeluk- syilspunktet 'ag' vii' samtidig , 
I",oge nob fastslarstatsrhini- keode for at im0dekoIT)me have tegeringen til argive en _I 
stereo, USAs 0nske om at udvide formel undskYldning til ' 

Men sagen ender efter alt af Thule Air Base med antiluft~ Thule-befolktlingen" 
d0mme alligevel i H0jesteret skyts, If';lg'; dominen skete 
Thule-stammens talsm~nd def en »retsstriqig kr~nl(else«. jndland 1. sek. side 4 ' 
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Undskyld 
T HULEFOLKET har faet medhold 

ved 0stre Landsret i en sag mod 
den danske stat, sam de aldrig skulle 
have haft n~dig at anlregge. Det forhol
der sig nemlig ikke sactan, at den dan
ske regering og det danske statsapparat 
er uvidende am, hvordan den intema- ' 
tionale retstilstand pa omradet tager sig 
ud, Det forholder sig ikke engang sa
dan, at Danmark har en neutral eller 
uinteresseret holdning til sp~rgsmalet 
am indf~dte folks rettigheder, herunder 
deres rettigheder tillandomrader. 

Tvrertimod. Danmark spiller interna
tionalt en aktiv rolle i udviklingen af det 
kompleks at konventioner, som i l~bet 
af de seneste artier har sikret indf¢dte 
befolkninger over hele kloden politisk 
anerkendelse ' og raderet over jagtmar
ker, helJige steder, forfredregrave, fi
skevande, floder, skove, ¢rkener, bjerge 
og tundra. Hvad indf¢dte folks rettighe
der angar, er det ikke forkert og ikke 
engang overdrevet at hrevde, at Dan
mark er et foregangsland, Den eneste 
mislyd i den forbindelse har i arevis 
vreret det ul¢ste sp¢rgsmal om Thule. 
Den pinlige affrere med Thule har lren
ge vreret en plet pa Danmarks trovrer
dighed i disse sp¢rgsmal. Thule er 
nemlig ikke vores lille, private hemme
lighed, og Thule er ikke yores skjulte 
baghave. Globaliseringen naede tidligt 
til klodens mest ugrestmilde egne, for 
der havde man mest brug for et globalt 
samarbejde. Kommunikationen mellem 
indf¢dte befolkninger fra New Zealand 
over Amazonas til Indonesien er bety
delig mere intens end kommunikatio
nen mellem majoritetsbefolkningerne. 
Sa de danske delegationer til FN har i 
arevis mattet se reprresentanterne for 
verdens indf~dte folk i ~jnene med be
vidstheden om, at de vidste besked 
med Thule. Nu kan danskerne have 
bedre samvittighed, nar de diskuterer 
r'O('T ..... .,.\., ...... u"': ... rli~nQ ... ;:> rnorl r""nr-;p.",pnt::tn_ 

en retssag? Sa havde man vel bare sagt 
undskyld, straks man opdagede miseren 
- eller eventuelt bare »hov!« - og gi
vet thuleboerne den symbolske erstat
ningssum, som retten nu har tilkendt 
dem? Havde det ikke vreret enklere? 

EN undskyldning kunne sale des pas-, 
sende vedr¢re den halsstarrighed, 

hvormed man har fastholdt, at thulefol
ket havde misforstaet det hele og derfor 
ikke havde noget at klage over. Man 
kunne undskylde, at man tilsyneladende 
har betragtet thulefolkets anbringender 
som barnligt pjat, sam nedrigt pengebe
grer eller som resultatet af onde men
neskers forf¢relse af de godtroende inu
itter. Undskyldningen kunne vedr¢re 
den helt ubegribelige insisteren pll, at 
thulefolket flyttede (rivilligt, at aile reg
ler blev overholdt, at staten var i sin 
go de ret - og at Thules befolkning jo 
havde faet fine, nye huse og indlagt Iys 
til gengreld for deres jagtmarker. Man 
kunne passende undskylde, at man fak
tisk ikke var blevet klogere. F¢r i Ire
dags. 

Retssagen kan umuligt udlregges som 
et forsvar for Danmarks vitale interes
ser, og den kal\ heller ikke godt v<ere et 
spprgsmal am principper. Den danske 
stat og den danske regering star uden 
tvivl pa FNs side, hvad angar princip
peme am indf¢dte folks rettigheder. Og 
det er lrenge siden, Danmark har betrag
tet Gr¢nland og gr¢nlrenderne sam 
.dansk ejendom.« Der er ikke noget at 
komme efter pa disse punkter, og derior 
'er der heller ikke nogen grund til at 
tpve med at sige undskyld til thulefol- , 
ket. Det betyder noget for demo De lever 
med folgerne al den beslutning, der ble\' 
truffet, da bade de og vi var b¢m. For 
dem er tabet al det centrale Thule ikke 
.historie«, men et vilkiir i dagligdagen. 
Statsministerens tale ved Folketingets 
~l it td t 
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u ..... u.l,; ;:, u lll ~l l Ll611 t:U . I, cl l UC UJ ;:,t\uterer 
regn skovsindianere med repr~sentan
ter for de brasilianske myndigheder, nar 
de pr¢ver at g¢re Sydafrika begribeligt, 
at buskmrendene b~r have mulighed for 
at opretholde de res levevis i Kalaharis 
prken, nar de fors¢ger at hjrelpe maa
saierne til en menneskevrerdig tilvrerel
se trods de ¢stafrikanske regeringers 
modstand. 

F ORTJENER thulefolket ikke ogsa 
en officiel undskyldning? Undskyld

ningerne haenger I~st pa mange statsle
dere i disse ar. Bill Clinton startede sin 
store Afrika-tur sidste ar i en af konti
nentets st¢rste udskibningshavne for 
sorte slaver og benyttede lejligheden til 
at sige undskyld for slavehandelen og 
slaveriet i Amerika. Malgruppen var na
turligvis hverken de for lrengst afd¢de 
slaver eller afrikanerne i Afrika. Und
skyldningen var henvendt til de sorte 
amerikanske vrelgere. Den vedr¢rte nu
tiden, selv am den foregav at handle am 

. fortiden. Den var en tilkendegivelse af, 
at den amerikanske prresident ikke me
ner, historien er uden betydning for 
afro-amerikanernes relative elendighed 
i USA i dag. De fik en dllrlig start. Na
turligvis foregav Clinton ikke, at han 
selv personligt skulle have ansvar for 
slavehandelen, der allerede var oph¢rt, 
da hans oldefarreldre blev f¢dt. Sam af
ficiel reprresentant for det land i ver- . 
den, sam i sin tid havde st¢rst gavn af 
slaveriet, markerede han sin bevidsthed 
am det farkastelige i de nne handel med 
mennesker. Det var hverken latterligt 
eller overfl¢digt for de mennesker, der 
lever med f¢lgerne. For dem bet¢d det 
noget. Og ikke mindst ville det have be
tydet noget - noget andet og ganske 
ubehageligt - hvis den amerikanske 
prresident havde jublet rundt i Afrika ag 
ladet sam ingenting. 

Det er kun nogle fa pensionerede 
danskere, der pa nagen mulig made kan 
f¢le sig personligt ansvarlige for noget 
sam heist, der skete i Thule i 1953. 
Statsministeren var en lille, ubekymret 
dreng dengang, og desuden var »tiden" 
ja en anden. De thuleboere, sam har 
vundet sagen mod den danske stat, var 
samaend agsa sma, ubekymrede drenge 
og piger i Thule dengang, og den uret, 
de led, gik sikkert heller ikke op for 
dem f¢r langt senere. Dengang matte de 
bare fiytte i huj ag hast, fordi den store, 
hvide fader sagde det. Men siden er 
bade de og vi sam bekendt blevet kloge
reo Regeringen er f¢rst lige blevet klo
gere. I fredags, samrend. For hvarfor 
matte thulefolket anlregge sag for at fa 
fastslaet, at de res rettigheder blev 
kraenket? H vis regeringen virkelig men
te noget andet i dag, end en regering af 
helt andre persaner mente i 1953, havde 
man vel ikke ladet sig trrekke igennem 

A ;;. i g iL-
Ahning kunne vcere et rigtig godt sted at 
komme af med den undskyldning. En 
gang for aile. 

UNDSKYLDNING eller ej, Sa er de 
indf¢dte folks situation stadig van

skelig. Det gaelder i Grpnland, hvor 
navnhg ¢stgr¢nlaenderne le\-er et kum
merligt liv i skyggen af deres mere 
fremgangsrige landsmaend i Vestgr¢n
land. Indf¢dte folk udg¢r lige sa lidt 
som majoritetsbefalkningerne homo
gene grupper rried ensartede interes
ser. 

Og det gaelder globalt, hvor sae[ligt 
de sma indf¢dte folk i den tidligere Sov
jetunion lever under materielle forhold, 
der trodser enhver beskrivelse, og med 
retstilstande, der umuligg¢r forbedrin
ger. 

De sma arktiske folk i Rusland lever 
helt ude pa grrensen af det menneske
ligt mulige. H vis fangsten slar fejl, gar 
de ikke bare sultne, indtil de far k¢bt 
noget mad. De d¢r. Af suit og kulde. Og 
i dag sliir bade fangsten, fiskeriet og 
rendriften ofte fejl, blandt andet fordi 
Sovjetunionen fuldkommen ryggesl¢st 
forurenede de indf¢dte folks landomra
der, have og !Ioder. I de arktiske omd
der alhaenger overlevelse af den uhind
rede adgang til meget store territorier, 
fordi livsgrundlaget selv under de bed
ste betingelser er spinkelt. Selv uden 
forurening er Arktis ikke et nemt spise
kammer at benytte. Fangstdyr, fisk og 
graesningen til rener udg¢r et ganske 
tyndt og spredt lag af ressourcer, og 
derfor har de befolkninger, sam lever af 
naturen i Arktis, altid sammensat deres 
levevis sam kludetaepper, hvor de en
kelte lapper kan skiftes ud. Hvis laksen 
svigter, kan man maske jage polarharer. 
Hvis havpattedyrene er for fa, rna man 
koncentrere sig am fuglene. Og sa vide
reo Derfor har de arktiske folk ganske 
anderledes behov for territorier end 
agerbrugere. I Rusland er de hverken 
sikret adgangen til territorier eller mu
ligheden for at udvikle deres kultur, bo
sretningsm¢nster og subsistensform. I 
Rusland blev folk tvangsforflyttet i en 
skala, sam har efterladt dem med nre
sten uendelige maengder af problemer. 

Disse problemer vii i de kommende 
ar krreve l¢sninger. Det er ikke sikkert, 
at man i Rusland vii kunne finde nogen, 
der vii sige undskyld til de mindst 49 
sma folkeslag, der har mistet landomra
der i sovjettiden. Men Danmark vii helt 
sikkert g¢re en international indsats for 
at forbedre de indf¢dte folks vilkar i 
russisk Arktis. Ved sam me lejlighed 
kunne vi passende overveje, hvordan vi 
giver thulefolket adgang til de territo
rier, sam er n¢dvendige for deres over
levelse. Niir vi altsa lige har faet sagt 
undskyld. A.K 



Thuletraumet 
Nyrup skylder en undskyldning 
DET ER bade befriende og beskremmende, at 0stre 
Landsret efter artiers forstiJlelse, ligegyldighed og tov
trrekkeri nu forMbentlig har sat punktum i Thulesa
gen om flytningen af den liIle arktiske stamme i for
bindelse mad etableringen af den amerikanske flybase 
for nresten 50 ar siden. Befriende, fordi rettens dom er 
krystalklar: Tvangsflytningen var en retsstridig krren
kelse af Thulestammen. Og beskremmende, fordi in
gen regering siden har haft format til bare at und
SkYlde overgrebet, men tvrertimod fors!1lgt at baga
tellisere sagen og drukne den i paragrafrytteri tilsat en 
overIegen holdning efter melodien, at den ene I'lde
mark vel kan vrere lige sa god som den anden. 

Thulestammen har nu faet reresoprejsning bAde 
juridisk og moralsk. Og i den forbindeIse anser vi det 
for langt mindre vresentligt, at Landsretten fastsatte 
bAde den kollektive og individuelle erstatning langt 
under det krrevede bel!1lb. 

MEN SAGEN ber!1lrer ikke alene Thulestammen i 
almindelighed og de enkeltpersoner, der oplevede 
tvangsflytningen, i srerdeleshed. Set fra K!1lbenhavn og 
Nuuk har den udvikIet sig til et traume i det dansk
gr!1lnlandske forhold, et evigt tilbagevendende eksem
pel pa koloniherrens skalten og valten med et op
rindeligt folk. 

Og affreren er naturligvis ikke blevet mindre kom
pliceret efter afsl!1lringen af den danske regerings stilti
ende accept af amerikanske atomvB.ben pa Thule
basen, som heller ikke de danske vrelgere var 'modne' 
nok til at blive indviet i. Thulestammens tvangsflyt
ning blev hermed en vigtig forudsretning for, at dansk 
sikkerhedspolitik under den kolde krig kunne passes 
ind i N ATOs strategi nrermest pa fribiJlet. 

STATSMINISTER Poul Nyrup Rasmussen erkirerer 
.. sig tiIfreds med, at sagen nu er afsluttet. Han agter 

ikke at anke. Det er ikke hans ansvar, at den opstod. 
Men det er ham, der i dag tegner Danmark ogsa over 
for gr!1lnlrenderne, og krrenkelse af et oprindeligt folk 
kan ikke affrerdiges med et skuldertrrek. En und
SkYldning med tilbagevirkende kraft ville vrere mere 
passende· - ikke alene for Thulestammen, men isrer for 
syddanskernes skYld. 

POLITIKEN 
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Thule-eskimoerne anker 
Thule-sagen: Trads sejr i landsretten til Thule
folket i sagen om tvangsflytning af stammen i 
1953, er sagen langtfra slut. 

AF MICHAEL BJERRE 

I verdens nordligste by Qaa
naaq i Nord~stgr0nland var 
def onsdag aften trommet 
sammen til et helt s",rligt 
storm0de. 

For en stund lad byens fan
gere omradets seeler og andre 
jagtdyr i fred for i stedet at 
begive sig fra deres sma kul0f
te trcehuse til hallen i den Iille 
isolerede by. For helt nede fra 

»det ulideligt varme Dan
mark«, sam de kuldevante folk 
siger pa de egne. var deres eoe 
advokat Christian Harlang 
kommet for at dn,fte med 
sags0gerne, hvorvidt de skulle 
anke 0stre Landsrets nylige 
dam i Thulesagen. 

En dam, der gav Thulebo
erne ret i. at stammen i 1953 
blev tvangsforflyttet fra deres 
t0rvehuse i Thule og 140 kilo
meter nordpa til Qaanaaq for 
at g0re plads' til en udvidelse 

af den ameril<anske militcer
base, Thule Air Base. 

Men selv am der i Qaanaaq 
har v",ret gl"'de over lands
rettens dam. vcekker dammen 
ikke ubetinget tilfredshed. 

Og derfor fandt forsamlin
gen i hallen i Qaanaaq frem til, 
at de ville anl<e dam men til 
H0jesteret. For dels er de util
freds med den tilkendte kol
lektive erstatning pa en halv 
million kroner til Thulestam
men og yderligere godt 1,2 
millioner kroner i individuel 
erstalning til 63 nulevende. 
Og dels er· de u.tilfreQse med. 
at retten ikke anerkendte. at 
eskimoeme har en scerlig ret 

til at bo, f"'rdes og jage pa 
Thulebasens omrade. 

Fra Qaanaaq oplyser advo
kat Christian Harlang. at det 
vigtigste for Thule-fangeme er 
at kunne fa lov til at vende 
tilbage til deres gamle boplads 
i Thule ikke langt fra selve 
Thulebasens milit",rbarakker. 

' Befolknirigen er 100 pra
cent afh",ngig af, at de er i 
n"'rheden af de vigtige fangst
omr.der. Den boplads, sam de 
blev fordrevet fra, la fra natu
rens hand lige pr",ds det rigti
ge sted, lige pr",ds midt i 
disse vigtige fangstomrader,« 
sagde advokaten i gar til Ra· 
dioavisen. 

.. 
o 
o 



Sejr til Thulestammen 
DEN DANSKE stat fik et snudeslag 
af pren sterrelse, da 0stre Landsret i 
gar satte punktum for den arelange 
strid om de nrermere omstrendighe
der ved £lytningen af Thules oprin
delige befolkning i maj 1953. 

Retten fastslog, at flytningen ikke 
var et udslag af befolkningens enske, 
men udelukkende fandt sted efter en 
beslutning truffet af de danske myn
digheder. Med andre ord var der alt
sa tale om deportation og dermed en 
retsstridig krrenkelse af stammen. 

Erstatningsbelebene, som retten 
tilkendte de endnu levende af stam
mens medlemmer, er for peberned
der at regne, men den moralske sejr 
er sikkert ogsa nok so. vigtig. 

For staten er det en lidet flatteren
de afslutning pa et i evrigt meget be
trendt hrendelsesforleb. 

• 
Gennem arene er der igen og igen 
dukket afsleringer op i sagen, og -
som det efterhanden er blevet skik 
og brug i dansk politik - har skiften
de ministre bedyret, at der skulle 
vrere fuld abenhed om alt sagen ved
rarende, og at sandheden nok skulle 
komme for en dag. 

Det var elskvrerdigt sagt ikke just 
det, der skete, da det sakaldte Sven 
Ziegler-udvalg efter syv ars arbejde 
nedkom med en rapport i 1995. 

Den fastslog, at den oprindelige 
befolkning ikke blev tvunget vrek 
for at give plads til en udvidelse af 
Thulebasen - hverken indirekte af 
USA eller direkte af de danske myn
digheder. 

Flytningen blev ivrerksat af de 
danske myndigheder efter samrad 
med de lokale, som om det ligefrem 
havde vreret beboernes enske! 

Trusler eller tvang havde der ikke 
vreret tale om - i hvert fald ikke »ud 
over den nedvendighed, der 11>. i selve 
det faktum«, at basen skulle udvi
des. 

Flere eksperter har kaldt denne 
konklusion »ffirerkelig« ikke 
mindst fordi en stor del af materia
let, som hele tiden har vreret kendt i 
udvalget - peger pa, at den stik mod
satte konklusion synes mere rigtig: 
At de lokale blev tvunget vrek. 

Aret efter - i 1996 - fremlagde lek
tor Jens Brasted i JP dokumentation 
for, at det var USA, der havde for
langt fangerfamilierne £lyttet. 

Selv om udvalgets rapport hermed · 
var underkendt, havde formanden, 
Sven Ziegler, kun en arrogant kom
mentar: 

»J eg finder ikke de nye oplysnin- ' 
I' 

ger - som ikke aile er nye - srerligt 
opsigtsvrekkende, og de rendrer ikke 
ved vores konklusion.« 

Sadan taler magtens forlrengede 
ann, men nu er fonnanden og den i ' 
sagen meget valne og sky regering 
heldigvis blevet sat eftertrykkeligt I 
po. plads. . . 

, • 
Men selv om sagen fik denne for- 1 

I 

I 
holdsvis anstrendige udgang, rna det 
karakteriseres som yderst pinligt, at 

, den ikke er blevet afsluttet for , 
lrengst med den officielle beklagelse ., 
og undskyldning, som den hele tiden 
har kaldt pa. 

Af statsminister Poul Nyrup Ras- : i 
mussens meget kortfattede presse
meddelelse efter dommen anes da 
ogsa, at han ikke er stolt af situatio
nen: 

"Vi tager landsrettens dom til ef
terretning. Det er godt, at der nu er . 

. skabt klarhed over det historiske 
forleb, som har berert mange men
neskers Ii v. « 

Ja, men den klarhed har altsa ek
sisteret i mange ar. Fadresen er, at de 
ansvarlige - herunder statsministe
ren - har vreret so. lrenge om at er
kende det, at domstolene skulle ind
blades, fer det b.1ev til en sejr til 
Thulestammen. 
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021957: GR0NLAN'D!KOMMENTAR 
MAske appel til H~jesteret i Thule-sagen 

K0benhavn, torsdag /ritzaul ' , 
Det er gl<edeligc, at den danske stat nu har framsa!:. en , 

undskyldning til Thule-beboerne, siger advokat Christi'an 
Harlang, sam repr~senterer disses forening Hingitaq 53. 

Men for Thules befolkning er det af afg0rende betyon±nq, at 
den H,r den l;>oplads , og de l: fangstomrAde, der er dens -
erhvervsm<ess1ge eksl.stensgrundlag, tl.lbage. , ' 

- Om befolkniIlgen 0nsker at give H~jesteret mulighed tot' at 
tage stillin~ til dette, ved jeg ikke pA nuv~rende 
tidspunkt, s1ger Christian Harlang . 

- Thule-boerne har bedt mi.g om et m0de i Thule, i.nd~n 4(!' 
tager endelig stillin<;J, fortsoetter deres advokat . 
, Christian Harlang reJssr til Thule den 21. septemPe~ Oq ' 
skulle kunIle tra!ffe den endelige afg0relse om en mulig appal. 
den 25. september. 
Ankefristen fra landsretsdommen - der faldt den 20, 'aii.gusc 

," lwor Danmark gay kol1ekti v og indi viduelle erstatningt;,r 
til Thule-boerne, ud10ber den IS, oktober, 
/ritzau/ 
cchd 2-SEP-1999 19:52 >~c<red/kik» 
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02 1S46:GReiNLAND 
Pclitisk punktum med undekyldning til Thule-boerne :, : 

K0benhaVIl, torsdag /ritzau/ , , .. 
Med en skriftlig undskyldning Era regeringen pa bilde ,qilnsk 

og gr0nlandsk satte statsminister Paul Nyrup RasTnu'ss,en ,:e6l 
og landsstyreformand Jonathan Motzfeldt torsdag pt.nk,t,Il:Ii-,::for 
den pol i tiske strid om tvangsforflytningen af Thulc··bO:~fl!' r'I'e i 
1953 for at skaffe plads ti l den amerikanske base . " , 

- I rigsf<elle~kabe~s and 0$ med respekt for Gr0nl'aM ":¢9:. 
Thules befolkn~ng v~l regerulgen pa den danske sta;t~" v'~~'ne 
ovcrbringe en ';lndskyldning - utoqqatserpugut - til. r:i11J:\i~Ll~t, 
Thules befolkn~ng og til hele Gn'lllland for den m!<d;e, "'i'~VQ'rpa 
beslutningen om flytningen blev truffet og gennemf'~~",,,;,: '.:::;:, , 
hedder det i en f<elleserkl.,ring, sam de to regerin;flilch'iijfer 
udsendte efter et m0de torsdag i Statsministeriet ).' :, 
K<2Jbenhavn , ',_ , 

Den gn'llllandske landsstyreformand er godt tilfreds m~:':{ , 
fcrmul e ringen og erklil!rede 8ig efter meldet enig med :,.:-': 
statsministeren i, at fa:lleserkllEringen er et godf ' p \tfliiot'\;'L11n 
pa den politiske strid om 1'hule-udflytningen. " ",;;: ', 

Den j uridiske er ikke afsl ut:t:e': , Thuleboernes fOrel'li. n:g':,> 
Salllmenslutningen af Hingit"9 53, overvejer stadig, 6i~! ,: i1~n, 
vil anke landsrettens dam tl. l Hl2ljesteret. Den danslee ' 
regering har accepteret dommen, ' ',"' : 

(forts . ) .. .. 
/ ritzau/ 
«mla 2-SEP-1999 15:37 » 
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Danmarks Riges 
Grundlov 

rnedkornrnentarer 

Redigeret at Henrik lahle 

Jurist- og 0konomforbundets ForIag 
200<; 

s.19 

Det antages i bet. 1407/2001, at andre konventioner om menneskerettig
heder end EMRK er relevante retskilder, hvilket er i overensstemmelse med 

INTERNATIONALE MENNESKERETIIGHEDER .. 

retspraksis, se bet. 1407/2001 s. 60 f. og fra senere praksis VfR 2002 1789 H, 
VfR 2004 382 H, VfR 2004 715 0, VfR 2004 1047 H, VfR 2005 602 H. Der er 
ikke grund til at tra, at en inkorporation har m~lelige retsvirkninger. Kun 
~fremt folkeretlens direkte virkning ikke anerkendes, vi! der v",re forskel pa 
inkorporerede og ikke-inkorporerede forpligtelser. 



Hans Gammeltoft-Hansen 
l on Andersen 

Kaj Larsen 
Karsten Loiborg 
Morten Engberg 

l ens Olsen 

Forvaltningsret 
2. udga ... e 

Jurist- og 0konomforbundcts Forlag 
2002 

17. Parter, partshabilitet og procesfuldmagt 

ikke at have partshabilitet i et injuries0gsmAI mod en politiinspektl2lr.11 Anderledes. men 
konkret begrundet, VIR 1990.396 H . I VIR 2004.382 H var det ubestridt, at foreninge" 
Hingitaq 53 kunne repra:sentere Thule Stammen i et sl2IgsmAI am bl.a. erstatning for 
mistede jagtmuligheder og gadtgarelse for kramkelse pi grund af omsta:ndigheder ved 
beslutning og gennemfl2lrelse af fiytning af stammen i 1953. Thule Stammen ansAs for 
en tilstrekkeligt klart afgrrenset persongruppe. En forening med begramset ansvar, SOIl) 

alene har til formal at undgA, at dens medlemmer h;efter for sagsomkostninger, h3:~ 
ikke partshabi1itet, jfr. VIR 2000.1575 H. 



Ole Spiennann 

Modeme folkeret 

3. omarbejdede udgavc 

JuriSI- og 0konomforbundets Forlag 
2006 
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4. Minoriteter og andre grupper 

Bestemmelsen omfatter eksempelvis indfi2!dte folk som samerne, jf. NR 1982. 
241 H, men ogsa mange andre grupper. Kernen i beskyttelsen er et forbud mod 
at diskriminere retligt eller faktisk. 

Andre grupper. - Skal minoriteter kunne optrrede sam folkeretssubjekter, vii 
der normalt vrere behov for en mere prrecis definition." Et eksempel er retten 
til ekstern selvbestemmelse, hvor rettighedssubjektet benrevnes ct »folk«. Det 
kan som udgangspunkt siges at vrere en prrecisering af »minoritet« gennem 
tilfi2!jelse af krav om et afsondret territorium til definitionen. Der er dog rettere 
tale om en ny definition: det afsondrede territorium er sa centralt i retten til 
selvbestemmelse, at det rettere er til terri toriet end folket, at retten knytter sig, 
jf. kap. 7.3. Uden territoriet er der ikke nogen definition af et »folk«, sam kan 
stil for sig selv; et »folk« er en gruppe mennesker, sam har en ret til selvbestem· 
mel se. 

lndf¢dte fo lk. - Srerligt om indfi2!dte folk bemrerkes, at reguleringen var 
genstand for behandling i Hi2!jesterets dom af 28. november 2003 i Thule sagen, 
UtR 2004.000 H. Den folkeretlige regulering koncentrerer sig - ud over Inter
national Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
- om !LO's konvention nr. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention fra 
1989," hvortil ofte tilf¢jes navnlig Draft United Nations Declaration on the 
Rights ofIndigenous Peoples fra 1994." Danmark har ratificeret ILO-konven
tionen med virkning fra 1997. Konventionen grelder for stammefolk og indf¢dte 
folk, der i henhold ti l artikell , stk. I, defineres saledes: 

(a) Tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions 
distinguish them from other sections ofthe national community, and whose status is regulated 
wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; 

(b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their 
descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which 
the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present 
State boundaries and wilo, irrespective of their legal status, retain some or all of their own 
social, economic, cultural and political institutions. 

I stlc 2 fastsrettes supplerende, at »[sJelf-identification as indigenous or tribal 
shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to 
which the provisions of this Convention apply«·' Prreamblen tilsiger, at moder-

64. Samh. Greco-Bulgarian Cmnmul1iries, PClJ Series B No. 17 (1930), s. 2 1. 
65. (1989) 28 /LM 13 12. 
66. (1995) 34 ILM 541. 
67 . Se tilsvarende fra FN's racediskriminationskomite General Recommendation VIII fra 

1990, der i sammenhrengen kan sammenholdes med General Recommendation XXIII era 
1997 og XXIV fra 1999. 
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10. Minoriteter ogfolk 

(a) Tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic condi· 
tions distinguish them from other sections of the national conununity, and whose status 
is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or 
regulations; 

(b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their 
descent from the populations which inhabited the country I or a geographical region to 
which the country belongs. at the time of conquest or colonisation or the establishment 
of present State boundaries and who. irrespective of their legal status, retain some or 
all of their own social . economic, cultural and political institutions. 

I stk. 2 fastsrettes supplerende, at »[sJelf-identification as indigenous or tribal 
shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to 
which the provisions of this Convention apply«142 Konventionen indeholder 
blandt ande! krav om ligebehandling og selvstyre, ligesom den giver indfedte 
folk rettigheder tillandomrader. 

I Thule sagen, UiR 2004.382 H, pastod Thule-stammen at have ret til at 
vende tilbage til sin bop lads, Dundas, hvorfra stammen i 1953 var blevet 
forflyttet, ligesom stammen nedlagde pastand om adgang til jagt- og fangst
o!11l1ider i det omkransende distrikt, i dele af hvilket en amerikansk militrer
base har vreret beliggende siden 1951. 0stre Landsret fand!, at »befolkningen 
i distriktet, da Thule Air Base blev anlagt og flytningen fandt sted, rna anses 
for at have vreret et folk i den forstand, hvori dette begreb nu er defineret i 
ILO-konventionen, jf. konventionens artikel I , stk. I , litra a<<. Hejesteret kom 
til det modsatte resultat. Kun det grenlandske folk som hellied faldt ind under 
definitionen. Herfra sluttede Hejesteret ejehsyniigt, at en del af et indfedt folk 
- den direkte bemrte Thule-stamme - ikke kunne have egoe rettigheder i 
medfer af bestemmelser i konventionen. Konventionen var derfor uden be
tydning for afgerelsen af spergsmaJet om retlig interesse og segsmalskompe
tence efter dansk ret. Muligvis blev definitionen i artikel I dog tillagt for stor 
vregt143 Ved begge instanser blev Thule-stammen tilkendt erstatning for 
ekspropriation, delvist pa folkeretligt grundlag.l 44 

142. Se tilsvarende fra FN's racediskriminationskomite General Recommendation VIII fra 
1990, der kan sammenholdes med General Recommendation XXIII fra 1997 og 
XXIV fra 1999. 

143. For en analyse af dommen, se Ole Spiermann i (2004) 98 AJIL 572. 
144. Klage til Den EuroplEiske Menneskerettighedsdomstol blev afvist. allerede fordi 

indgrebet over for Thule-stammen i tid lA forud for ikrafttrredelsen af farste til
I.,gsprolokol med artikel 1 om ejendomsrettens beskyttelse, jf. Hingitaq 53, EMD 
18584104 (2006). 
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