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Kære Forskningsråd,
Først og fremmest vil jeg igen sige mange tak for bevillingen på 4.000 kr. til sikring af færdiggørelse
af mit PhD projekt.
Rapport
I december 2014 blev jeg indskrevet som privatist PhD studerende ved Aalborg Universitet. Jeg
færdiggjorde et udkast til min afhandling i april 2015, hvor jeg blev ansat ved Grønlands Selvstyre.
I september 2015 fik jeg afhandlingen godkendt til aflevering. Jeg forsvarede min afhandling den
29. januar 2016 ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
Allerede under skriveprocessen var jeg i dialog med Departementet for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke om udgivelse af afhandlingen i serien Inussuk, Arktisk Forskningsjournal. Fra
februar 2016 til foråret 2017 redigerede jeg i samråd med forskningskoordinatoren manuskriptet.
I juni 2017 blev den reviderede afhandling udgivet med titlen Fra passiv iagttager til aktiv deltager
(Inussuk, Arktisk Forskningsjournal 2017:1).
Udgivelsen i Inussuk er en forkortet og redigeret version af selve PhD afhandlingen. Jeg vidste fra
starten, at jeg ikke ønskede at gøre selve afhandlingen almindeligt tilgængelig. Jeg ville derfor ikke
have selve afhandlingen trykt i et større oplag. Bevillingen fra Grønlands Forskningsråd passede
perfekt til, at jeg kunne få trykt 15 eksemplarer af selve afhandlingen. Både Groenlandica og
Ilisimatusarfiks Bibliotek har fået et eksemplar af selve afhandlingen. Desuden har Det Kongelige
Bibliotek, Statsbiblioteket og Aalborg Universitetsbibliotek fået et eksemplar af selve afhandlingen.
Det er denne vigtige sikring af tilgængeliggørelse af selve afhandlingen, som bevillingen fra
Grønlands Forskningsråd er gået til.
Den egentlige, brede formidling af afhandlingen er blevet sikret med udgivelsen af den reviderede
version af afhandlingen i Inussuk. Jeg har haft et fortrinligt samarbejde med departementet om
den reviderede udgivelse. Det var fra starten klart, at kapitlerne om teori og metode ikke skulle
indgå i den trykte udgave af reviderede version af afhandlingen. Disse kapitler samt de syv artikler,
som afhandlingen bygger på, er alle blevet gjort tilgængelige i elektronisk form på hjemmesiden
for Inussuk.

Mange af de kommentarer, som bedømmelsesudvalget fremkom med under mit forsvar, er blevet
indarbejdet i reviderede version. Desuden har departementet haft mit manuskript i peer
reviewing. Det gav anledning til en række ændringer i teksten. Derudover er teksten blevet
opdateret på væsentlige områder.
Afhandlingen og bogen analyserer Grønlands nyere historie. En indledende analyse slår fast, at
Grønland formelt set fortsat er at betragte som en dansk koloni, og syv adskilte koloniale epoker
bliver identificeret.
Afhandlingens indhold er indtil nu blevet formidlet blandt andet i en radioudsendelse i KNR, i
artikler på videnskab.dk samt i blandt andre Sermitsiaq, i en kronik i Børsen samt ved
forelæsninger og konferencer i Grønland, Danmark, Canada og Sverige.

Regnskab
Bevillingen på 4.000 kr. valgte jeg at bruge til at sikre trykning af et lille antal eksemplarer af min
PhD afhandling. Bevillingen rakte til trykning af 15 eksemplarer.
Bevilling:
Trykning af 15 eksemplarer:
Difference
Differencen dækkede jeg af egen lomme.

Med venlig hilsen

Klaus Georg Hansen

Bilag:
Faktura fra Nuuk Offset.

4.000 kroner
4.334 kroner
- 334 kroner

(Se Bilag)

