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Grønlands Teaterhistorie – på vej. Et forord til en begyndelse
Af redaktionen

I dette særnummer af Peripeti vil redaktionsgruppen og flere andre bidragsydere præsentere aspekter
ved det grønlandske teater. Præsentationen er langt fra udtømmende, idet der siden slutningen af
1800-tallet har været et aktivt teaterliv i Grønland. Udgivelsen søger at rette op på det forhold, at
grønlandsk teater i lidt for lille grad er kendt eller agtet.
Der er sikkert mange i Skandinavien, som har hørt om Tuukkaq Teatret, det grønlandske gruppeog laboratorieteater som blev grundlagt af Reidar Nilsson i Holstebro i 1975, og som fortsat
eksisterer som et kulturcenter i Fjaltring, syd for Lemvig.
Tuukkaq Teatret har fået betydning for en fortsat påmindelse om urbefolkningsteater flere steder
i verden. Dette gælder særligt i Grønland men også i det nordlige Skandinavien, hvor der siden
1970’erne blev etableret flere samiske teatergrupper, og hvor flere af de medvirkende skuespillere
fik eller havde tilknytning til Tuukkaq Teatret.
I Grønland blev Tuukkaq-traditionen videreført i gruppe- og projektteatret Silamiut i 1984, under
ledelse af Simon ‘Mooqqu’ Løvstrøm i knap to årtier, hvilket senere ledte til oprettelsen af Det
Grønlandske Nationalteater, Nunatta Isiginnaartitsisarfia. Det var også under samme periode,
at Skuespillerskolen, under Silamiut Teateret, arbejdede under meget vanskelige kår, hvilket fx
fremgår af Ivan Burkals interview med Silamiuts første leder, Simon Mooqqu Løvstrøm i artiklen
”15 år med Silamiut”, der bringes i denne publikation.
En ikke ubetydelig udveksling kom til at finde sted mellem Silamiut og det nordlige Norge, idet
Svenn B. Syrin, med baggrund fra Hålogaland Teater i Tromsø og Makka Kleist, som havde været
kunstnerisk leder i den frie teaterguppe Sampo, flyttede fra Tromsø til Nuuk i 2003, hvor de
engagerede sig stærkt i forhold til både teaterloven og til den endelige etablering af Grønlands
Nationalteater i Nuuk i 2011.
Det er flere lighedspunkter mellem det nordlige Norge og Grønland både kulturelt og naturmæssigt.
Kulturelt er urbefolkningsaspektet mest påfaldende, men også når det gælder kystkultur og
amatørteater. I Danmark er det måske Vestjylland, som er nærmest til at opvise ”ligheder” med
Grønland, når det gælder lokalsamfund og kystkultur. Selv om valget af Fjaltring ikke var bevidst,
men en mulighed der opstod for Tuukkaq Teatret på rette tid og sted i forbindelse med ekspropriation
af gårde i området, så blev beliggenheden tæt ved den tyndt befolkede del af vestkysten ofte udlagt
som udtryk for en form for ”lighed” med den grønlandske natur. Dertil kommer, at der foregår en
nær udveksling mellem Grønland og Danmark både samfundsmæssigt og på det kunstneriske plan.
Hvad er det så egentlig som har udløst den stærke interesse for grønlandsk teater som denne
udgivelse er en respons på? Det er ikke tilstrækkeligt bare at henvise til den generelle interesse for
urbefolkningsteater som kommer med afkoloniseringsdebatten. Klimaproblemer og migration er
med til at forstærke denne interesse.
Udgivelsen dækker flere aspekter ved grønlandsk teater, og da ikke mindst betydningen af

billedkunstneren og forfatteren Hans Lynges virke. Den grønlandske amatørteatertradition
behandles i Birgit Kleist Pedersens artikel ”Hans Lynge – en passioneret amatør i tilblivelsen af den
grønlandske teaterscene”. Artiklen omtaler også forholdet mellem danskerne og den lokale kultur
på Grønland, samt giver en historiografisk skitse til at forstå grønlandsk teaterhistorie i fire faser.
Birgit Kleist Pedersen har desuden opbygget et teaterstudium ved Afdelingen for Sprog,
Litteratur og Medier, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk siden foråret 2017 med
det formål at afdække Grønlandsk teaterhistorie gennem 200 år. Det har affødt flere bachelorog specialeprojekter, som tilsammen bidrager til at belyse det grønlandske sceneliv ud fra
forskellige teoretiske vinkler. Det er tilmed en kompleks virkelighed, der tegner sig i et akademisk
teaterlandskab, hvor det danske sprog for mange af de grønlandske studerende udgør et decideret
fremmedsprog.
Arnaq B. Johansen er et eksempel på en af de kandidater, som har specialiseret sig i det nyere
performanceteater i Grønland. Arnaq B. Johansen bidrager med artiklen, ”Forholdet mellem det
verbale sprog og kropssproget i udvalgte grønlandske teaterproduktioner i 2017”, hvor hun belyser
dette ud fra forskellige synsvinkler på kropsteknikker, såsom det biologiske, det sociologiske og det
psykologiske.
Et teaterpolitisk perspektiv anlægges i Ivan Burkals artikel ”Scenekunst i Grønland: fra projektteatre
til Nationalteater” i lyset af den grønlandske finanslov og teaterlovens tilblivelse.
Kirsten Thonsgaard Hansen har givet et bidrag til Tuukkaq Teatrets første år, altså tilblivelsen
af denne legendariske teatergruppe. Dette bidrag er især interessant, fordi Kirsten Thonsgaard
selv foretog research helt tilbage i Tuukkaq Teatrets tidlige år. Hun har således haft lejlighed
til at give en mere direkte fremstilling. Tuukkaq Teatret er også udgangspunkt for Knut Ove
Arntzens artikel ”Tuukkaq, Silamiut og Grønlands Nationalteater: Antropologisk vending til nykontekstualiserede klassikere – mytedramaturgi og internordisk udveksling”. Artiklen omtaler også
Skuespilleruddannelsen ved Grønlands Nationalteater. Arntzen henviser til den antropologiske
vending som var så vigtig for et nyt perspektiv på urbefolkningsteater.
Annelis Kuhlmann berører Tuukkaq Teatret i sin artikel ”Det iscenesatte Grønland – Grønland
på scenen. Om at iscenesætte og performe Grønland”, idet Tuukkaq Teatrets rolle i dansk teater
og i forhold til gruppeteatret bliver set i lyset af kunstpraksisformer og postkoloniale teaterstudier.
Kuhlmann kommer bl.a. ind på Angutivik/Den grønlandske mand, en co-produktion af Grønlands
Nationalteater og Teater freezeProductions fra Aarhus, og ligeledes den schweiziske iscenesætter,
Christoph Marthalers internationalt kendte produktion med tema fra Grønland, ±0 (plus minus
nul) samt Nicolei Fabers Kalaallit Aalborgimiittut.
Startskuddet til at komme i gang med denne udgivelse med sit forsøg på at give bidrag til Grønlands
teaterhistorie var et seminar, som blev afholdt på Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Grønlands
Nationalteater) under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017, 14.-15. oktober 2017. Seminaret
opnåede støtte fra Nordens Institut i Grønland (NAPA), Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyrets
kulturmidler, Hans Lynge Fonden, 15. juni Fonden og Den Grønlandske Fond.
Den norske instruktør, Tormod Carlsen, som selv har grønlandske rødder, bidrog til at organisere
konferencen og var moderator for den. Det lykkedes ham at få inviteret grundlæggeren af Tuukkaq
Teatret, Reidar Nilsson, som stillede op sammen med en lang række af de skuespillere, som havde
baggrund i Tuukkaq-traditionen. Mødet blev næsten til en slags familiesammenføring, hvor netop
erindringen om Tuukkaq Teatrets rolle og betydning viste sig at kalde på en bredere og mere
kontekstuel skriftlig fremstilling.
Grønlands Nationalteater har gennem teaterchef, Susanne Andreasens koordinerende rolle
5

været vigtig for at realisere dette særnummer af Peripeti. Forhåbentlig vil dette være første skridt
i den videre udforskning af grønlandsk teater og blive igangsætter for videre udforskning af
delaspekter både historiske og samtidige, såvel inden for amatørteater, enkeltproduktioner som
performancekunst. Med denne udgivelse håber vi, at processen mod en mere omfattende Towards
a History of Greenlandic Theatre er kommet i gang.
Redaktionen takker for den støtte, som udgivelsen har modtaget fra Augustinus Fonden, Hans
Lynge Fonden, Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Grønlands Nationalteater), Ilisimatusarfik/Grønlands
Universitet og Aarhus Universitet.
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Artikel
Hans Lynge – en passioneret amatør i tilblivelsen
af den grønlandske teaterscene

Hans Lynge – en passioneret amatør i tilblivelsen af
den grønlandske teaterscene
Af Birgit Kleist Pedersen
Indledning
Den grønlandske multikunstner og samfundsdebattør Hans Lynges (1906-1988) spiller en væsentlig
rolle i et teaterhistorisk perspektiv. Udover sin store interesse for teater siden barndommen, var Hans
Lynge en politisk engageret person med for sin tid stærke holdninger, hvilket ofte kom til udtryk i
hans skuespil og lejlighedsdigte, og ikke uden parodisk eller satirisk skarphed. Det blev han ikke altid
populær på (jf. Jensen 1996:156). Hans Lynge spiller med andre ord en vigtig rolle som en pioner
og aktiv medskaber af Grønlands mangfoldige kultur på mange planer – både på et folkeligt og på et
intellektuelt plan.
Artiklen vil tage afsæt i udvalgte, repræsentative skuespil, der har et politisk sigte og se på forholdet
mellem hans debatindlæg og hans politisk orienterede skuespil. Endelig vil artiklen berøre Hans Lynges
betydning i et nutidigt perspektiv.
For en dyberegående præsentation af Lynges mangfoldige aktiviteter, litterære bidrag, debatindlæg mv.
henvises særligt til følgende værker; Bodil Kaalund, Einar Lund Jensen, Inge Lynge & Robert Petersen
(red.): Hans Lynge. En grønlandsk kulturpioneer, 2006; Hans Lynge: Grønlands indre liv. Erindringer fra
barndomsårene og fra seminarietiden (ny udg. 2016, opr. 1981 og 1988); efterord af Kirsten Thisted i
den nye udgave af Hans Lynges roman på dansk, Den usynliges vilje, oversat til dansk, 2018. Desuden
henvises til både danske og grønlandske on-line avisdatabaser, hvor Lynge også fylder en del, søg f.eks.
via http://skoda.emu.dk, Tidsskriftet Grønlands artikelbase via http://www.tidsskriftetgronland.dk/ og
via http://timarit.is/, som er en fælles islandsk, færøsk og grønlandsk avisdatabase.
Grønlandske ord, der i originalkilden er skrevet i gammel grønlandsk retskrivning (før 1973), er
omskrevet til ny retskrivning for læsevenlighedens skyld, med mindre stavemåden er fastholdt i navne
og titler efter 1973, eller optræder i citater.

Seminariet spiller komedie. Fra venstre: 1. Gabriel Møller, lærer. 2. Augo Lynge, Lærer. 3. Frederik Nielsen, lærer. 4. Jakob Abelsen. 5.
Pavia Petersen. 6. Anders Nielsen. 7. Peter Nielsen, 8. Telef Lynge. 9. Hans Lynge. 10. Rasmus Berthelsen. 11. Frederik Lennert.Foto:
John Møller. U.å. For yderligere om dette billede, se Kleivan 1996. © Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

8

Hans Lynge – en passioneret amatør

Den ’passionerede amatør’
”HUSK: Lidenskab skal der til! ” står der med stor fint udført håndskrift på et udateret brudstykke
af et skuespilmanuskript med den meget sigende titel Inuiaat itilersut (Det opvågnende folk, HL
privatarkiv, NKA 1) af Hans Lynge, som var han grebet af et øjebliks drømmerejse ind i fremtiden.
Indenfor den grønlandske scenekunst er det nærliggende at betegne Lynge a passionate amatør, også
kaldet the romantic anti-capitalist med Ridouts begreb (Ridout 2015: 6; se også Brandt 2018). Begrebet
skal forstås som det engagement, der opstår som reaktion på noget, der føles ubærligt i ens nuværende
situation eller vilkår og som medfører en handling på kollektivets vegne, fordi man ikke kan lade være.
I Hans Lynges tilfælde gælder det f.eks. ligestilling, frihed, selvstændighed og lige værd. Som
passioneret amatør kaster man sig ud i et projekt con amore, ikke for profittens eller den personlige
vindings skyld, men fordi man har et højere mål med sin passion, for fællesskabets skyld. I den
forbindelse kan en romantisk forestilling om fortiden anvendes revolutionært som kritik af
samtiden, som en omvej via fortiden til fremtiden. Omvejen i teatersammenhæng kan gå to veje,
argumenterer Ridout: Dels kan omvejen tilvejebringe en gentagelse af noget fra fortiden med henblik
på at ophæve en virkelig, frustrerende situation i nutiden, dels kan den i en social- og økonomisk
struktursammenhæng tilvejebringe en eksperimenterende ophævelse af nutidens virkelighed ved f.eks.
at vende op og ned på magtstrukturer– og lige denne form for samfundskritik er teateret særdeles
velegnet til (Ridout 2015:8f ). Det er helt på linje med Hans Lynges opfattelse. I 1956 formulerer
Lynge et opråb om oprettelse af teater som talerstol, hvor det grønlandske teater må udvikle sin egen
udtryksform, ikke med lånte fjer (Lynge 1956/2006:117). Det ’farlige’ ved teater er, at det kan bruges
som våben: ”Teater vil vække vor kritiske sans (…) Men der er ved teater den fare, som nok skal hindre
dets indførelse, at det kan udvikle vor trang til at have en mening og sige det. Hvilke konsekvenser kan det
ikke indebære for det bestående!” (Lynge 1956/2006:118). Konsekvenser, som Lynge selv fik at føle efter
sit kontroversielle stykke Juulleruttuulersut/Juletravlhed i 1936, som skildrede samtidens spændinger
mellem grønlændere og danske på en spiddende parodisk måde, både danskerne, for deres hovmod
overfor grønlænderne, og grønlænderne, for deres drikkeri under højtiden. Men det var danskerne,
der reagerede voldsomt i aviserne (f. eks. Brandt 1937:40-41). En af konsekvenserne for Lynge var, at
han blev fyret som oversætter på kolonikontoret (Kleivan 1996:120). Om dette skriver Lynge (april
1956) i et brev til formanden for grønlænderforeningen i København, Carl Broberg:
Min første selvstændige komedie kom efter at jeg havde spillet flere danske stykker i oversættelse.
Den hed Jûtdlerútûlersut (Juletravlhed). Den vakte opsigt og forargelse, blev levende
samtaleemne hele vinteren i Julianehåb. De danske var særlig forargede over, at jeg som den
første behandlede vore interne hidtil urørlige problemer med forholdene i butik, radio osv.
Denne komedie medførte en del sanktioner for mig og min familie, og uden at jeg blev dømt
for den, var der i to måneder i koloniens opslagsskab en skrivelse at se med ærekrænkende
omtale af min virksomhed med advarsel til ungdommen om at lukke ørerne for mine ord,
underskrevet af fg. Kolonibestyrer og førstepræst. Det må nok siges at være det første tilfælde,
hvor grønlænderne rørte på sig, med klimaksen, da den grønlandske kommunerådsformand i
folkets påsyn åbnede skabet og rev skrivelsen i stumper og derved erklærede mig grønlændernes
tillid og repræsentanternes vilje til samarbejde. (Upubliceret brev til Carl Broberg, april
1956) 2
1) NKA: Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Landsmuseum og Arkiv.
2) Overdraget til mig sammen med Lynges manuskript til Kakaliit 1956 af Karen Bøggild Holm, februar
2018. De overdragne papirer er efterladte papirer fra Carl Broberg, der via sønnen Niels P. Broberg er
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Som svar på den hårde kritik i Sujumut (Brandt1937:40f ), der rettes mod Lynge for stykkets opførelse,
forsvarer han sig i ligeså skarpe vendinger. I sit modsvar forklarer Lynge grunden til den skarpe parodi
var, at lokalbefolkningen ikke kunne komme igennem til ledelsen med deres gentagne kritik af den
ydmygende behandling, de var udsat for i butikken. Ligeså meget var stykkets formål at ” aabne Øjnene
hos mine Landsmænd for den Ydmygelse, der var i, at vi, [blev]behandlet paa en uretfærdig Maade” (Lynge
1937:76). Brandt kritiserer Lynges metode i fremstillingsformen over hans version af misforholdene.
Han belærer Lynge om, at han burde lære af Holbergs fremstillingsform, som ikke er en ren kopi af
virkelige forhold en til en, men en tænkt situation opført med lune. Til dette svarer Lynge:
Og selvom Hr. Kritikeren er utilfreds og giver mig af Grovfilen føler jeg mig sikker paa, at
mit lille originale Skuespil har mere Betydning end en grønlandsk Oversættelse af f. eks.
en dansk Vaudeville af Hostrup, som hverken de grønlandske Skuespillere eller Publikum
forstaar synderlig meget af, fordi hele Tankegangen deri er dem fremmed og ligegyldig, og
det, de morer sig over, er den enkelte Skuespillers private Morsomheder, der oftest er ganske
udenfor Skuespillets Rammer. (Lynge 1937:76)
I øvrigt benægter Lynge at have ’kopieret’ bestemte personer – og han mener, at egentlig burde
grønlænderne generelt være mere forargede over hans fremstilling af dem i stykket, end danskerne.
Lynge foretager i den sammenhæng et skarpt skel mellem grønlændere og danskere; grønlænderne
tager kritikken til sig og søger at rette sig derefter, mens ”Danske derimod synes desværre meget mere
ømfindtlige, hvor det gælder om at blive kritiseret. Og fra den Kant kom der ganske rigtigt en Protest, som
i sin Tone var mere skarp end selve Kritikken i mit Skuespil” (Lynge 1937:76).
Det, at stykket fik folk til at reagere, vågne op af deres dvale, var med hans egne ord: ”(…) mit livs
stolte øjeblik, da Ala, fangeren med den værdige holdning, gik til plakatskabet og i folkets påsyn rev den
fordømmende plakat midtover og gav mig den som souvenir” (Lynge 1956/2006:118). Herefter blev
Lynge valgt ind i kommunerådet i 1937 med stor opbakning, siden i Sydgrønlands Landsråd i 1939 og
var aktiv politiker i nogle år frem - som resultat af denne ’kradse parodi’. Kleivan (1996) argumenterer
for, at interessen for netop dette stykke op gennem tiden (på trods af, at det ikke er publiceret og hidtil
ikke har været muligt at opdrive manuskriptet) ”skyldes, at det var tale om politisk teater i en tid, hvor
det var uvant, at konflikter mellem danskere og grønlændere kom offentlig til udryk” (Kleivan 1996:120).
Lynge var ”fra barnsben (…) kunstnerisk anlagt” og hans ”største lyst var at spille dilettantkomedier”,
inspireret af unge teaterivrige grønlændere, der havde været i Danmark. Disse unge havde straks efter
hjemkomsten formidlet videre, hvad de havde set og lært ude, bl.a. stykker af Hostrup, Heiberg
og Holberg der blev oversat til grønlandsk og spillet af grønlandske amatørskuespillere (A/G 1946,
1.04:65). Under sin kateketuddannelse (1921-1927) på seminariet, blev Lynge og hans medstuderende
i danskundervisningen præsenteret for dansk skønlitteratur af provst Aage Bugge. Særligt fik Lynge
”en dybgaaende interesse” for denne: ”og jeg har siden læst meget, især Oehlenschläger, Hertz og Hostrup”
(ibid.). Denne omvej blev startskuddet til, at Lynge selv begyndte at skrive, ”først efterligninger af de
danske klassikere, men senere hentede jeg emner frem fra den grønlandske sagnlitteratur, der igen afløstes
af selvstændig digtning”(ibid.). Det lå Lynge meget på sinde, at skrive originale skuespil ud fra den
grønlandske virkelighed: ”Lad os endelig blive fri for Kopier. Vi begynder at forstaa vore egne originale
Udtryksformer og haaber ved dem at naa et stadig bedre og stærkere Resultat” (Lynge 1937:77).
overdraget til Holm. De er nu afleveret til Hans Lynges Privatarkiv, NKA, Nuuk. Om Carl Broberg og omtalte
grønlænderforening i København, se Jensen 1989.
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Efter endt uddannelse fik Lynge ansættelse i Qaqortoq (da. Julianehåb) i 1927 frem til 1945, hvor
han, efter egne ord, indførte lystspil i et dengang ret konservativt lokalsamfund. Disse vakte meget
modstand i starten, ”men rev snart befolkningen med sig, og så blev jeg klar over, hvor stor en betydning
lystspillene kunde faa som oplysningsfaktor i Grønland” (A/G 1946:66). Det forhold, at Lynge skulle
være den, der indførte ’lystspillene’ i Qaqortoq, protesterer daværende pastor Gerhardt Egede
(1893-1969) imod, den ovenfor omtalte førstepræst, idet han havde været vidne til skuespilaktivitet
blandt grønlænderne syv år tidligere, end Lynges ankomst til byen: ”Naar Hans Lynge til Deres blad
har udtalt, at forsamlingshusscenen er lavet til ham, er dette forkert. Høegh havde allerede tegningen
dertil færdig i 1920, og Hans Lynge kom først til Julianehaab i 1928. Før jeg selv kom til Julianehaab,
var der allerede nogle unge mænd, der havde begyndt at opføre komedier” (Egede 1946, 01.12:243).

Gerhardt Egede og Karl Heilmann spiller dilettantteater. Datering: Mellem 1914-1917. Til venstre den selvsamme
førstepræst, som harcelerer over Hans Lynge, til højre i kvindedragt præstekollegaen Karl Heilmann, der skrev de i nærværende
artikel omtalte to skuespil om overgangen til kristendommens indførelse (se længere fremme). © Nunatta Katersugaasivia
Allagaateqarfialu. Foto: Gerhardt Egede.

Lynge kom nu dertil i 1927. Forinden, tilbage i 1890rne og begyndelsen af 1900-tallet opførte
danske amatørteaterforeninger danske lystspil og klassiske græske skuespil, ofte i private hjem, ikke
kun i Qaqortoq, men især også i Ivittuut (Pedersen 2017a).
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Hans Lynges syn på kvindernes rolle i samfundet
Kendetegnende for Lynge var, at han ikke var bange for at tage, for sin samtid, kontroversielle eller
tabuiserede emner op, som f.eks. i kærlighedsdramaet iscenesat i fortidens Grønland, Tigoqqaaraa
pisaraa (Lynge 1934), hvilket svarer til ordsproget ’den, der kommer først til mølle’, trykt i en lille
bog på 48 sider, med citat på forsiden af Grønlands store digter og præst, Henrik Lund, som også
var svigerfar til Lynge: ”tigullugu pisoqqamit suna nutaasasoq”, dvs. ’at tage noget fra det gamle, [og
omskabe] det til noget nyt’. Stykket handler i korthed om to unge piger, der er bevidste om, at de
kropsligt er ved at være gifteklare og derfor kan forvente at blive bortført af en mand, de måske ikke
bryder sig om. Der vises scener med jalousi, seksualitet, kamp mellem rivalerne og anvendelse af magi
for at de rette i sidste ende kan få hinanden (se også Brandt 2018). Så sent som i 1970rne har stykket
vakt forargelse ifølge Inge Kleivan (1996). Den landskendte amatørskuespiller Kristian Egede,
Kajistaat, der i 1959 stiftede amatørteaterforeningen i Nuuk (Egede 1989), siger i et interview, at han
blev stoppet på gaden af en ældre kvinde, som ytrede sin utilfredshed med dens slags forestillinger
’når mindre børn så på det’. Her henvistes til en elskovsscene i et telt, som Kleivan antager, at Lynge
har været mere vovet med i 1970rne end i 1934. Egedes kommentar til episoden var: ”Publikum
skal også vænne sig til at tage et skuespil” (Kleivan 1996:119). Det var i 1979, året for indførelse af
Grønlands Hjemmestyre.
Foruden at være et kærlighedsdrama, er stykket en kritik af samtidens syn på kønsroller, hvor
kvinden på uværdig vis behandles som mindre værd, og udsættes for tvangsægteskab uden hensyntagen
til manglende kærlighed mellem de tvangsgifte. Lynge opfordrer hermed – også på dette område –
til ligestilling mellem kønnene og frihed til at følge sit hjerte. Der skulle dog gå yderligere 14 år,
før kvinderne fik valgret i Grønland, i 1948. Den lejlighed benyttede Lynge til at skrive et langt
hyldestdigt til den grønlandske kvinde. I dette digt hylder Lynge kvinderne i verdenshistorien: Jeanne
d’Arc, Dronning Margrethe I, Dronning Elisabeth I, eskimokvinden, den grønlandske kvinde, Eli fra
Nuuk og Malia fra Qaqortoq. Lynge udtrykker her visioner for fremtiden efter kvindernes valgret:
Fangerkoner går til politiske møder og manden bliver til ’konens kone’; konen, der vil være præst,
udskifter den sorte anorak med perlepyntet præstetøj. Lynge understreger i digtet, at kvinder aldrig
vil blive slaver i Grønland; de har nu til gengæld muligheder for et hvilket som helst karriereforløb de
måtte ønske at følge, på lige fod med mændene: ”Jeres nye værdighed er os en ære/det giver os en følelse, at
vi nu er en helhed/ Grønlænderstemmen lyder stærkere/og ønskerne bærer frugter” (Lynge 1948/2005:55).
Om sagnfiguren Navaranaaq (se længere nede) knyttet an til ideen om den grønlandske kvinde, siger
Lynge i den forbindelse: ”(…) Alt hvad vi vidste var om Navaranaaq/og jeg tvivler om, at en grønlænder
havde hjerte til det/Det var en pinlig historie/at alverdens synder indførtes af Eva, det kender vi/men at
yderligere vort lands synder skulle skyldes kvinden/Det var en forældet tankegang/hold op med det fra 48
af ” (Lynge 1948/2006:53). Det er hermed tid til at ophøje kvinden, som fortjent, og ikke laste hende
for alverdens synder.
Hans Lynge i lyset af Homi K. Bhabha: Mimicry og Mimesis
Den indiskfødte kritiker Homi K. Bhabhas (f. 1949) begreb mimicry i sit kapitel ”Of Mimicry
and of Man” (1994: 86f ) handler, kort fortalt, om det ambivalente forhold mellem kolonisator og
koloniserede. Bhabha argumenterer for, at det handler om kolonimagtens kontrol over de koloniserede.
De koloniserede må gerne indoptage kolonimagtens kulturformer, men ikke i en sådan grad, at de
bilder sig ind, at de derved opfattes som fuldgyldig del af kolonimagten: ”being almost the same as the
colonizers, but not quite” (Bhabha 1994:122); eller “almost the same, but not white” (op.cit.:131). I
mimicry indgår et element af spot (mockery), hvor spørgsmålet om den koloniserede imiterer eller
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bespotter, parodierer eller ej. Videre indgår der et element af trussel (menace) i mimicry. Det vil sige
truslen er knyttet til, at de koloniserede udfylder magtens skabeloner med egne agendaer med deres
dobbelte blik (Bhabha 1994:86f ).
Som så ofte med Lynges synspunkter i de offentlige debatter, blev disse omsat til skuespil.
I Lynges Nunaga asallugu (”At elske sit land”, 1939), som var det første skuespil, der opførtes
i det nybyggede forsamlingshus i Qaqortoq, kritiserer han sine landsmænd, for bevidstløst at
’efterabe’ (mimesis) danskerne i form af dansk sprog, dansk tøj, dansk livsstil og en påtaget
dansk tankegang, at de helt mister forbindelsen til deres kulturelle ophav. Lynge retter her en
kritik af absolut dansk assimilation, der kun vil føre til, at man ser ned på sine egne, der ikke
vil blive som danskerne, som kun fokuserer på jordisk gods og overfladeværdier. Det vises ved
at parodiere landsmænd der på overdreven facon imiterer dansk opførsel, eller blot opfører sig
’u-grønlandsk’, dvs. det latterliggørende (mockery) element af mimesis. Lynge vil med stykket
opfordre sine landsmænd til at se realiteterne i øjnene, kulturelt er grønlændere ikke danskere:
Karoline: men jeg føler, at jeg ikke kan blive en af dem, og at jeg trods alt vil forblive en
fremmed iblandt dem. Selvom telegrafisten elsker mig, vil hans familie aldrig glemme,
at jeg er indfødt grønlænderinde, at jeg som følge af det er længere tilbage i retning af
oplysning, og at jeg stammer fra en efter europæisk målestok ringere nation. (Lynge
1939:4)
Hvor mimicry i Juuleruttuulersut/juletravlhed (1936, jf. Brandt 1937) klart opfattedes som en
trussel (menace) rettet mod kolonimagtens repræsentanter, er fremstillingsformen i Nunaga
asallugu udtryk for mimesis med latterliggørelse af ’efterabende’ landsmænd.
Samme tema gentages i Lynges nordbodrama Navaranaaq (se Pedersen 2017b) fra 1942. I
modsætning til nordbosagnene og senere dramatiseringer af disse (senest i 2017), tegner Lynge
i dette stykke et nuanceret persongalleri, hvor man føres ind i psyken hos hovedpersonerne
hos nordboerne, såvel som hos grønlænderne. Med sit dobbeltblik og indgående kendskab
til både den nordiske og den grønlandske mytologi, skifter Lynge synsvinklen mellem de to
grupper, så man ikke er i tvivl om, hvor kulturelt, filosofisk og åndeligt de to grupper adskiller
sig fra hinanden. Temaer som magtforholds ødelæggende kræfter internt som eksternt,
’racesmeltning’, raceadskillelse, krigens barbari, der får folk til at miste al menneskelighed og
fornuft, isolation og mangel på hjælp udefra såvel som fra Gud for nordboernes vedkommende,
får unægtelig en til at tænke på krigens rædsler i Europa i samtiden, som Thalbitzer (1950)
også gør opmærksom på i citatet nedenfor. Som omdrejningspunkt for intrigen i dramaet, har
Lynge valgt kærlighedsdramaet mellem Navaranaaq, der i stykket er skildret som en flirtende
kvinde med et kvikt hoved og et lyst sind overfor elskeren, den tungsindige og evigt grublende,
men af grønlænderne vellidte, nordbo Thorbjørn. Deres kærlighedskvaler udspilles indenfor
konfliktrammen mellem de to folkegrupper, der hidtil havde levet som venner side om side,
men som bekendt endte så grusomt for begge parter – ud fra sagnene. Ifølge de islandske
håndskrifter er det en anden sag. Egil Knuth antager i sit værk om nordboerne og skrællingerne
(Knuth 1968:22; se også Pedersen 2017b), at nordboerne ganske enkelt flyttede tilbage
til Island efter det sidst kendte bryllup, der fandt sted 16. september i 1408 i Hvalsø Kirke
(Qaqortukulooq), hvor Lynges nordbodrama foregår, i nærheden af Qaqortoq. Dette begrundes
bl.a. med, at man ikke har fundet knoglerester efter nordboerne, kun få grave, der er arrangeret
som begravelser, ikke som massegrave som resultat af nedslagtninger. Deres forsvinden antager
Knuth at skyldes forværrede klimaforhold med efterfølgende larveangreb på græs, pileblade og
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afgrøder. Derudover gik skibstrafik med forsyninger fra Norge i stå i 1400-tallet; der kom krig
og konkurrence om farvande, hvor britiske handelspirater hærgede især omkring Island og ”en
foruroligende vækst i skrællingernes antal”:
Skrællingernes nedkæmpning af nordboerne vil på trods af alle fornuftsprægede argumenter
vedblivende hævde stillingen som den mest yndede slutning på Erik den Rødes 500-årsrige.
Det er farverigt, dramatisk stof, spækket med romantik og mystik, værdigt som emne for
en stor opera. De blåsorte hoveder fra nord støder sammen med de blonde og rødhårede fra
syd under blodhævns-fejder, som begge parter var specialister i. Til sidst bider nordboerne
i græsset, hedenske troldtrommer dunker monotont i ruinerne af de afbrændte kirker og
gårde, og eskimoiske sagnfortællere digter med sprudlende fantasi videre på grønlandseposet, dér hvor sagaerne slap. (Knuth 1968:22)
Nordboen Thorbjørn i Lynges drama er lovet væk til en nordbokvinde Isrid af samme rang,
men han elsker den grønlandske Navaranaaq, som hans familie ikke finder værdig til sønnen.
Den menneskeliggjorte Navaranaaq, i modsætning til sagnenes skildring af hende, har det som
Karoline i Nunaga asallugu ovenfor – heller ikke hun er fundet fin nok til den ’hvide mand’, på
trods af det nære venskab mellem hendes og Thorbjørns familie jf. ”almost the same, but not
(quite) white”. Stykket kan også ses i lyset af Lynges korstog for ligestilling og ligeværd mellem
danskere og grønlændere op til – og efter – grundlovsændringen i 1953 (se Lynges artikler i
Kaalund et al. 2006) – som en parallelfortælling. Nordbodramaet har været opført adskillige
gange siden 1942 frem til 2017, hver gang med en ny vinkel og ny opsætning afhængig af
instruktører, manuskriptforfattere og tidens politiske strømninger (se Pedersen 2017b).
Uden tvivl, har Lynges forestilling været et udstyrsstykke af rang, man ikke har oplevet
før – og for første gang med elektriske lyseffekter ”takket være unge danskes interesse” (brev til
Carl Broberg, april 1956). Lynge stod selv for kulisser, kostumer, manuskript og instruktion.
Om forestillingen skriver William Thalbitzer, som tilsyneladende har været til stede under
forestillingen:
Navaranaaq, navnet på en sagnhistorisk landsforræder (kvinde), hun er efter pågribelsen
blevet slidt til døde. Handlingen er henlagt til middelalderens Hvalsø Fjord ved kirken
(nu en ruin), man ser vikingeskibe, fornemme nordboer fra Ikigait og Igaliko, procession
af kirkegængere; kampe mellem nordboer og kalâtdlit inuit (”skrællingerne”) med skjold,
økser og svær, buer og pile. Ved opførelsen i Julianehåb benyttedes for første gang elektriske
lyseffekter; skjolde funklede, guldhorn lyste i halvmørket; solstråler spillede over en kvinde,
som sad og spandt ved sin rok – mens krigens stemning rugede tungt over sindene:
eskimoernes hærgen over nordbokolonierne og verdenskrigen var den dystre baggrund.
(Thalbitzer 1950:249)
Gennem hans mange debatindlæg og adskillige originale amatørskuespil, skinner det
tydeligt igennem, at Lynges fokus bl.a. har været appel til politisk og åndelig bevidsthed hos
landsmændene (bl.a. i skuespillet Inuiaat itilersut/Det opvågnende folk, u.å). Overordnet kræver
Lynge, som nævnt, mere ligestilling og selvstændighed til grønlænderne på alle områder, og han
var stærk modstander af fødestedskriteriet (se Olsen 2005:129ff) der satte grønlænderne i en
uværdig position i forhold til danskerne. Han opponerede imod daniseringen som følge af den
såkaldte G-50 og G-60 udviklingspolitik for Grønland. Sammen med grønlænderforeningen
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Kalâtdlit arrangerede han i 1957 ”på Københavns gader” den første demonstration i grønlandsk
sammenhæng imod daniseringen (Lynge, 1959:16) – og gentog ved enhver lejlighed, at
uddannelse, oplysning og ligestilling var den eneste redning for Grønlands fremtid som
selvstændig og værdig partner i Rigsfællesskabet. Vigtigt er det at nævne, at PeK’atigît Kalâtdlit
(PK), Grønlænderforeningen, blev stiftet 12. maj 1939 af grønlændere i Danmark, først som en
hjemstavnsforening, der siden udviklede sig til et forum for underholdning, bl.a. med Lynges
originale (ikke oversatte) skuespil, oplysning om Grønland og politiske debatter – på grønlandsk.
Med Lynges ord var foreningen, stedet hvor ”der altid har været vogtere af Grønlandspolitikens
datamaskinesvingninger” – dvs. Grønlands Styrelses politik (upublic manuskr.Lynge 1959:16
(arkiv); se også A/G 24.11.1977:34). Denne ’vogtning’ var Lynge også en væsentlig bidragyder
til, i form af skuespil, foredrag, digtoplæsning ved særlige politisk markante lejligheder og
debatmøder. Udviklingen af og anvendelsen af det grønlandske sprog som bærer af kulturen lå
Lynge meget på sinde, hvilket kom til udtryk gennem mange af hans skrifter (se f.eks. Lynge
1965/2006:129-131).
Om teater generelt
Om teaterscenen var Lynge også af den mening, at den udgjorde et vigtigt forum for kreativ
udvikling af det grønlandske sprog, særegne kultur, udover som forum for oplysning og politiske
budskaber.
Blandt Lynges efterladte papirer, findes et grønlandsk/dansk maskinskrevet manuskript om
”Amatørteater på Grønland” (pagineret 7-9, u.å, efter indholdet at dømme ca. 1960), der handler om
de svære vilkår det grønlandske teater lider under, uddannelsesmæssigt, økonomisk og lokalemæssigt.
Lynge skriver her, at det er en velkendt historie, at kristendommens indførelse resulterede i et åndeligt
og kulturelt ’skibbrud’, da de gamle skikke som nævnt i citatet, der var så tæt forbundne med
’kulturliv, tankegang og mentalitet’ var uforenelige med den kristne mission. Det skulle dog vise sig,
at både det grønlandske sprog og åndsliv var robust nok til at overleve den intense påvirkning udefra:
”Vi kan modtage europæisk kultur og uddannelse, men for at udtrykke den rigdom, der er i os, må vi
bruge grønlandsk”. På samme måde med det grønlandske teater. I 1910rne blev danske teaterstykker
af blandt andre Hostrup, Heiberg og Holberg indført og opført i grønlandsk oversættelse til stor
begejstring for publikum, for siden at blive afløst af originale teaterstykker med udgangspunkt i
”grønlandske emner, undertiden inspireret af gamle sagn og myter, men efter europæisk mønster” (HL
arkiv,”Beretning om at skrive skuespil”, æske IV, u.å.). Selv da filmmediet for alvor blev præsenteret
for den grønlandske befolkning (siden 1921, jf. Pedersen 2003), ”havde vi den glæde at se, at vore små
stykker kunne konkurrere med amerikanske og europæiske film! Behovet for grønlandsk teater var stort”
(ibid.).
I 1965 udtrykte Lynge i et interview, at Grønland burde have et nationalteater:
Jeg tror meget på et grønlandsk nationalteater, siger Hans Lynge. Interessen for teater, og
navnlig for grønlandsk teater, er enorm, og et nationalteater ville være det bedste sted til
bevarelse af den gamle kultur (…) Der er ingen tvivl om, at man vil spille på grønlandsk, for
trods sprogpåvirkningen hæger grønlænderne om deres sprog, og det må de bevare, hvis de skal
evne at udtrykke sig kunstnerisk som et folk med en selvstændig kultur. Selv om vi føler os som
danske, kan vi godt i Grønland udvikle vores egen arv i kulturel henseende”. (Mørk 1965:29)
Nationalteateret blev som bekendt først en realitet i 2011.
I interviewet året efter, i forbindelse med Hans Lynges nært forestående 60-års fødselsdag, opfordrer
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han indirekte til, at man opretter en skuespilleruddannelse:
Skuespil er meget yndede i Grønland. Der burde gøres noget ved den sag. I dag har vi
inspirationskilder i rigt mål. Hvor end en kunstner vender sit blik i dagens Grønland, er
der emner nok. Man må heller ikke glemme, at fortid og nutid går hånd i hånd. At bevare
forbindelsen med fortiden giver styrke og skaber balance i en ny tid. Vi ældre grønlændere
har den opgave at være bindeled mellem gammelt og nyt og derved bidrage til en rigtig og
afbalanceret udvikling (Fleischer 1966 spalte 5:6)
Der skulle gå et årti før det blev en realitet, i Fjaltring, hvor det grønlandske teater, Tuukkaq Teateret
blev etableret med Reidar Nilsson (f. 1945) i spidsen. Samtidigt etableredes en støtteberettiget
skuespilleruddannelse, som fungerede frem til 1994, hvorefter denne fortsatte i Grønland under
Silamiut Teateret (A/G, nr 28 1995:9f ). Man kan således sige, at Reidar Nilsson sammen med
andre væsentlige medspillere, særligt Elin Nilsson (født Grønager), realiserede Hans Lynges visioner
om et grønlandsk teater og teaterskole 3- i samme passionerede ånd, som Hans Lynge lagde i alt sit
arbejde. Ifølge Reidar Nilsson mødtes han og Hans Lynge første gang i 1972 i Grønlænderhuset
i Holstebro, som blev etableret af Elin Nilsson 1970 4, hvor Hans Lynge var med til at starte et
værksted op i tilknytning til huset. Siden har de to haft tæt kontakt hele vejen igennem. Hans Lynge
var ofte gæstelærer ved teateret, og de to samarbejdede flere gange bl.a. i forbindelse med dramakurser
på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut (personlig samtale med Reidar Nilsson, 18. maj 2018,
Fjaltring).
Om Lynges litterære virke, der også kan tilskrives hans skuespil, skriver Kirsten Thisted meget
rammende i efterordet til den senest udgivne danske version af Lynges Den usynliges vilje (2018):
Hvor alle linjer i den grønlandske litteratur hidtil har peget frem; frem mod det som skulle
komme ved kristendommen og den fremmede kulturs hjælp, griber Lynge pludselig tilbage og
genindsætter kraften fra forfædrene som det, der bringer forløsning og håb. Samtidig står Hans
Lynge imidlertid fjernt fra den nostalgiske dyrkelse af fortiden, som i den senere litteratur
skulle skabe beskrivelser af svundne traditioner så minutiøse, at man kan bygge konebåde og sy
skindbetræk efter dem. (Thisted 2018:173)
Netop den tilgang gør, som tidligere nævnt, Lynge til en passionate amateur eller en romantic anticapitalist; han bruger fortiden som inspiration til kritisk at perspektivere sin samtid og pointere
visioner for fremtiden med det nye, der tilføres kulturen. Det ligger helt på linje med Reidar Nilssons
tilgang med Tuukkaq Teateret: ”Du skal kende din fortid for at være stærk i nutiden for at skaffe føde til
dine børn, dvs. fremtiden” (Reidar Nilsson, personlig samtale 18.05.18, Fjaltring).
De fire teaterhistoriske faser
Ifølge eskimolog Inge Kleivan (1996) var det pastor Peder Kragh (missionær ved Aasiaat), der
3) Se KNR/Grønlands Radios omtale af Elin og Reidar Nilsson, Tuukkaq og deres relation til Hans Lynge i
forbindelse med opmuntringspris til Elin Nilsson på hendes 80-års fødselsdag den 12. oktober 2015 https://
knr.gl/da/nyheder/hyldest-til-elin-nilsson (sidst set 21.05.18)
4) Se interview med Elin Nilsson (1935-2017) om bl.a. hendes arbejde med Grønlænderhuset i Holstebro,
det livslange samarbejde med hendes daværende mand Reidar Nilsson om Tuukkaq-teateret og hendes videre
omfattende arbejde med Kunst- og Kulturcenteret Tuskær i Fjaltring, 31. okt. 2005 https://www.kristendom.
dk/kultur/n%C3%A5r-stenene-bliver-til-n%C3%A6ring-0 (sidst set 21.05.18) – og nekrolog 16. nov. 2018
inklusive links til portrætudsendelser om Elin Nilsson i forbindelse med hendes død https://www.tvmidtvest.
dk/artikel/ildsjaelen-elin-nilsson-er-doed (sidst set 21.05.18)
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gjorde det første forsøg i 1819-20 med at skrive et grønlandsk ’skuespil’ i form af en oversættelse af
B. S. Ingemanns Røsten i Ørkenen, der blev til Johannesib koisirsub nipâ innukajuitsome ( Oversat:
Johannes Døberens røst i ørkenen) (Kleivan 1996:107). Stoffet var kendt af grønlænderne fra
det nye testamente og det håndskrevne manuskript cirkulerede flittigt blandt grønlænderne
”deels til Gjennemlæsning deels til Afskrivning, da alle fandt stor Behag i den, og aldrig kunde blive
kjede af at læse eller høre den” (Kraghs dagbog 1. maj 1820, her citeret efter Kleivan 1996:107) –
frem til 1874, da det lykkedes Kragh at få finansieret en udgivelse (ibid.). To år forinden, i 1872,
blev de grønlandske læsere af Grønlands landsdækkende avis, atuagagdliutit, der blev etableret
i 1861, for første gang introduceret til et litografi, der forestillede en europæisk teatersal, som
illustrationen viser nedenfor.

I transskription til ny retskrivning lyder billedteksten: Isiginnaarfissuup ilua mitaarfimmit isigalugu,
taakku salliit tassa mitaartut. Ungalliit inuppassuit isiginnaartut (direkte oversat: Det store sted hvor
man beskuer [(noget) - dvs. teater], set indefra, fra stedet hvor man maskerer sig/er udklædte [:scenen],
de der står foran, det er de maskerede/udklædte [:skuespillerne]. De, der er længst væk, er en masse
mennesker, der ser på [tilskuerne]) (Møller 1872/1987:efter p:2729).
Håndskriften er Lars Møllers, som også har trykt litografiet efter et forlæg, som han ofte
benyttede i sine illustrationer i atuagagdliutit (siden 1861), hvor dette billede af interiøret af et
teater blev bragt 28. oktober 1872. Om dette litografi skriver eskimolog, Kleivan: ”Det var den
første billedintroduktion til et teater, men med de forudsætninger, som datidens grønlandske
læsere havde, må det have været svært at forstå de mange detaljer” (Kleivan 1996:108).
I dag konnoterer ’mitaarfik’ og ’mitaartoq’ udklædte til Hellig Tre Konger, dvs. Mitaartuttraditionen (se Kleivan 1960; Kielsen 1996; A. Lyberth 2017; J. Lyberth 2015, 2017), fastelavn
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og Halloween, ikke umiddelbart teater og skuespiller. Det må således også være første gang, man
forsøger at sætte benævnelse på det at opføre noget andet end sig selv knyttet til et specifikt sted,
hvor man gør den slags: en, der er klædt ud eller maskeret. I dag hedder teater isiginnaartitsisarfik,
stedet hvor man får nogen til at se på noget, og skuespiller er en isiginnaartitsisartoq, en der får
nogen til at se på noget, dvs. forbundet med en udpegende, aktiverende handling. I sine efterladte
papirer, skriver Hans Lynge om mitaaq, at det bogstaveligt betyder ’at række tunge’ (HL
privatarkiv, ’manuskripter m.m.’)

Spejdere, der opfører julespil i Qaqortoq Forsamlingshus.
Med hjælp fra ældre borgere i Qaqortoq, der er med på billedet, er det lykkedes at datere billedet til 1957-58 og identificere
samtlige personer på scenen: Forreste række fra venstre: 1. Karline Jensen 2. Kristine Sikemsen 3. Ella Egede 4. Ingeborg
Mikkelsen og 5.Simon Abelsen. Anden række fra venstre: 6. Bolatta Berglund
7. Ole Kristiansen 8. Johan Knudsen ’Mattu’ 9. Kasper Isaksen 10. Amalie Mikkelsen 11. Elias Hansen 12. Kristine Marie
Knudsen 13. Emil Lund og 14. Ane Isbosethsen. Tredje række fra venstre: 15. Johan Frederik Boassen ’Kusanartoq’ 16. Jørgen
Jensen 17. Karl Ottosen 18. Ellen IlíngivákêK 19. Kristine Kleist og 20. Kristian Egede. Bageste række fra venstre: 21. Maria
Ottosen 22. Olivia Hansen 23. Lisa Motzeldt og 24. Susanne Kleist (iflg. Kristine Marie f. Knudsen, person nr.12, 13.02.19).
Denne scene blev indviet i 1939 med Hans Lynges skuespil Nunaga asavdlugo (Elske mit land): ”Allerførste forestilling i
Julianehaabs Forsamlingshus”, som der står på forsiden af manuskriptet. © Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu. Foto:
Kaj Nielsen.

Der kan observeres fire overordnede faser i grønlandsk teaterhistorie: Den første fase i perioden
1820-1930, hvor amatørteateret med især dilettantkomedier udgjorde et væsentlig bidrag til
underholdningen i kolonierne, dels ved danske amatørteaterforeninger fra 1870’erne på dansk,
dels oversatte danske skuespil ved Ilinniarfissuaq/Grønlands seminarium fra 1911, siden originale
grønlandske skuespil fra 1920’erne.
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Anden fase er 1930-1975, som kan betegne perioden, hvor den grønlandske scene udviklede
forskellige genrer indenfor skuespil, herunder politisk eller samfundskritisk teater op til perioden hvor
et professionelle teater etableredes. I amatørteater-æraen gør flere manuskriptforfattere sig gældende.
Bl.a. den nordgrønlandske præst Karl Heilmann (1893-1958), der i 1936 udgav to originale treaktere, issiginnaartitsissutit marluk, om overgangstiden til kristendommens indførelse.
I 1934 skrev kateket og forfatter Pavia Petersen (1904-1949), studiekammerat og livslang ven
til Hans Lynge, et socialrealistisk, samfundskritisk samtidsdrama ud fra en personlig kristen optik,
Ikinngutigiit (”Vennerne”, dansk version i 1938, trykt i 1958), der i manuskriptets ’Forspil’ (1938)
meget interessant definerer drama, tragedie, komedie og teater med tak skyldig til Oldtidens græske
teater, i form af et replikskifte mellem to personer A og B. Drama defineres som det, der giver
retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til livets store spørgsmål ”Dramaer gavner, hjælper
Folkenes Levesæt”, mens tragedien defineres som det, der ”breder ud de gribende Hændelser” og komedie
defineres som det, ”der afslører det latterlige i Sædvaner”. Teateret definerer Pavia Petersen som ”B:..
det er ikke Fornøjelse alene, de har til Maal . A: Men søger som Saltet at sætte god Smag. A&B: Derfor
er Teateret af Vigtighed for Mennesker” (Petersen 1938: ’Forspil’). Det vil sige teateret har til formål
at underholde, oplyse og fremme dannelse. Med den prolog som optakt, udfolder stykket en skarp
kritik, der er rettet mod landsmændene: Mennesket er svagt, og vajer i vinden alt efter vindretning,
og der langes ud efter dem, der tror på det, de sidst har hørt uden at reflektere over om det er sandt
eller falsk. Mennesket har den dårlige vane at tage alt for pålydende, herunder ondsindet sladder uden
at reflektere kritisk over det hørte. Idealet i stykket er arbejdsomhed og uddannelse for landets og
folkets skyld. Det er et opråb til landsmændene om at finde sin indre styrke og ikke lade sig gå på af
overfladisk veltale, skønhed og forfængelighed i en opadstræben efter at ligne de danske; at være tro
mod sit eget værd som menneske. På samme måde som hos Lynge, nævnt ovenfor, rettes i stykket flere
steder en skarp kritik af nogle landsmænds ’efterabning’ af danskere i form af parodi nærmende sig det
sarkastiske i persontegningen (Petersen 1938).
Petersen retter også en kritik af landsmændenes uvidenhed; de læser for lidt, derfor søger de ord uden
indhold ‘i den tomme luft’; grønlænderne går kun op i det ydre, mens de er lige glade med at have en
smuk sjæl og endelig giver de for hurtigt efter det ‘onde’ – fristelserne repræsenteret ved Mitaartoqånden fra hedensk tid – og de giver alt for hurtigt op ved modgang, de bruger fjeldgængeriet som den
letteste udvej, når de er deprimerede (Petersen 1938:49). Ingen bekymrer sig om at spare op – det
går galt, når man kun tænker kortsigtet; når man bruger sine penge til ufornuftige ting som tobak
og bruger den dyre brændsel til luksusbagning. Dertil skal bemærkes, at der i samtiden ofte ytredes
kritik af for meget indtagelse af luksusvarer som kaffe og tobak på bekostning af udgifter til livets
opretholdelse. Allerede i 1918 advares i en leder mod den skadelige brug af tobak som både dødelig
og som udtryk for ren ’efterabning’ (mimemis) af en livstil fra andre lande, ilaarsinarinnarmik tupa
atorneqarmat – der gror jo ikke tobak i Grønland, og efter 1. verdenskrig vil tobakken jo heller ikke
blive billigere at importere! (Møller 1918:134). Endelig er budskabet at spøgelser og overtro hører
hedenskaben til – den tid er ovre, udsiger stykket.
Mens Petersen med dette stykke prøver at opdrage sine landsmænd, retter barndomsvennen Hans
Lynge skytset både mod landsmændene og mod kolonistyret med sine debatfremmende skuespil, både
direkte og indirekte, inklusive anvendelse af sagn og myter, der blev nyfortolket som kommentarer til
samtiden. I det følgende vil afslutningsvis for denne periode nævnes et eksempel herpå.
Kakaliit – hvor galt det kan gå, når en dansker ikke respekterer den lokale kultur
I 1952-53 foretog Lynge sin tredje ’eenmandsekspedition’ til Upernavik Distrikt i Nordgrønland,
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inspireret af Knud Rasmussens indtrængende håb om at dette hidtil isolerede – og forsømte – områdes
folkloristik ville blive afdækket, et arbejde han ikke selv nåede før sin død i 1933. Med betragtelig
støtte fra Carlbergfondet lykkedes det at realisere ekspeditionen nordover fra Nuuk, hvor han
overvintrede i Kullorsuaq, under for ham, der var bedre vant fra storbyen, noget primitive forhold. Til
gengæld beboedes bygden af distriktets bedste sagnfortællere, deriblandt Edvardt, kaldet Eevarteeraq,
Frederiksen, født 1884 i Søndre Upernavik. Denne blev forflyttet til Kullorsuaq i 1937, hvor Hans
Lynge traf ham og nedskrev flere af hans fortællinger (Arkivæske VI-9, læg 13: Inegpait). En af disse
fortællinger inspirerede Lynge til at skrive sit skuespil Kakaliit, som kort sagt er en hævnhistorie over
en dansk handelsbestyrer, der udstilles som aldeles usympatisk og ignorant hvad angår grønlandsk
skik, ’takt og tone’. Selv beskriver Hans Lynge stykket som en ’Eskimoisk spøgelses skuespil’ (da.
manus 1956, arkiv). Gennem mange af Lynges skriverier, fremgår det klart, at han ikke er ude på at
glorificere fortiden med nostalgisk dvælen over det tabte paradis:
Tro nu ikke, at jeg er forblændet af det gamle, som jo samfundsmæssigt er behæftet med
svagheder – nej, jeg holder blot på, at det gamle må kunne bevares som en kulturskat og
indgå som noget værdifuldt i det nye. Vi grønlændere må bevare roden i vor oprindelse og
samtidig håbe på en udvikling til gavn for fremtiden under de ændrede kår. (Christensen
1956:188)
Navnesjælen indgår i ovennævnte skuespil. Om denne siger Lynge i sin eneste roman Den Usynliges
vilje (2018, opr. på grl 1938):
”Døden bragte sorg til mange, men når sorgen var en så åbenlys del af livet i Grønland, var
det fordi grønlænderne havde for skik at vise deres sorg åbent. Navnet satte mennesket i stand
til at overvinde sorgen, og derfor varede den største smerte kun ved, indtil et barn var blevet
opkaldt efter den døde”. (Lynge 2018:21)
Det hedder sig, at før den afdøde (ligånden) får sig en navnefælle, som kun kan ske ved at et nyfødt
barn bliver opkaldt efter dennes navn, får den ingen fred, men driver hvileløst omkring som spøgelse
(Rink 1900:69). Vi har således at gøre med en ateqataa, navnefælle, i Lynges skuespil Kakaliit
(1956), der blev opført to gange arrangeret af grønlænderforeningen Kalaallit i København under
Lynges instruktion. Stykket bygger på Lynges ovennævnte Eevarteeraqs fortælling med overskriften
”Trolddom udøvet over Danske”. Kolonibestyrerens kone er død og et grønlandsk ægtepar opkalder
deres nyfødte datter efter afdøde. Den lille pige klædes fint på og bringes på besøg hos sin ’mand’,
kolonibestyreren, som på groveste vis smider de besøgende ud. Barnets far, ydmyget af denne
hændelse, sender herefter en uimodståelig smuk Kakalêwt (formodentlig hans hjælpeånd, et lig
forklædt som smuk kvinde) efter kolonbestyreren. Kolonibestyreren bliver forgabt i ’kvinden’ og
bringer silkebånd og smukke tørklæder til hende oppe i fjeldet, hvor de holder skjulte stævnemøder.
Nogle få dage efter bliver han sindssyg og dør, som der står (Lynge 1955:94f ). Underforstået, fordi
han opdagede at han havde indledt en affære med et lig. Der havde været tegn under hendes besøg
hos ham, jordrester på gulvet og en sødlig liglugt, der hang om hende, men kolonibestyreren valgte
at ignorere disse tegn i sin forblindelse af den smukke pige, måske også fordi han drak tæt.
Endelig har vi den tredje fase fra 1975 med Tuukkaq-teaterets etablering, der fornyede scenekunsten
i form og indhold frem til i dag. Tuukkaq-teaterets, siden Silamiut teateret (1984) og som Nunatta
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Isiginnaartitsisarfias (2011) rolle i den grønlandske teaterhistorie vil ikke berøres her, da disse
berøres andetsteds i denne publikation. Med Nunatta Isiginnaartitsisarfias etablering kan man
argumentere for en fjerde fase. Det skal bemærkes, at Hans Lynge med sin passion for scenekunsten,
fra manuskript til det færdige resultat på scenen, herunder instruktion, kostumer, kulisser og
sceneeffekter, har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på både amatørteaterscenen (f.eks. samarbejde
med den grønlandske amatørteaterforening NAIP siden 1959 og dramaundervisning ved Knud
Rasmussens Højskole 1976-1978) såvel som på den professionelle scene (i form af tæt samarbejde
med Tuukkaq Teateret og siden Silamiut Teateret) frem til sin død i 1988.
Slutord: Hans Lynges betydning for nutiden
Mens Lynges formsprog var præget af det talte ord, sange og sceneudstyr, har Tuukkaqs formsprog
været præget af kropssprog og intense følelsesudtryk, mens Silamiut Teateret og NUIS-forestillinger
har koblet de to former, men med kreativt udformet, minimalistisk udstyr, overvejende på grund af
den særlige infrastruktur, den dyre transport og begrænsede plads i fly og helkoptertransport, når
teatrene skal på turné rundt i landet. Overordnet kan man sige, at linjen fra Hans Lynge til nutidens
teaterforestillinger har fælles fokuspunkter som: oprindelig kultur, selvværd, frihed, det globale blik,
værdighed som individ og uafhængighed fra fremmede kræfter.
Der er ingen tvivl om, at der er opstået en fornyet interesse for Hans Lynge, hans betydning for
kulturen og hans mangfoldige aktiviteter – det gælder i Grønland, i Danmark som i udlandet. Det ses
af striben af genudgivelser og oversættelser af hans arbejder, på dansk og engelsk indenfor de seneste
årtier. Blandt mine studerende ved Grønlands Universitet har han nærmest fået kultstatus efter at jeg
sammen med de studerende i foråret og efteråret 2017 har gennemgået hans omfangsrige personlige
arkiv med maskinskrevne, upublicerede manuskripter, håndskrevne noter, tegninger og kommentarer
til alt, hvad der har rørt sig i Grønland og udenfor landet. Det står klart, at de unge kan identificere
sig med hans passionerede engagement i samfundsforholdene, hans mod til at stå frem og stå ved
sine holdninger, uanset hvor upopulær han blev – og det faktum, at han har været så visionær på så
tidligt et tidspunkt. Gennem omtaler af nogle af de debatombruste skuespil, har det været frustrerende
ikke at kunne finde manuskripter til disse. Der ligger stadig et stort arbejde i at finde frem til dem,
eventuelt i private gemmer, i Grønland og i Danmark.
Abstrakt
Artiklen handler om den internationalt velkendte grønlandske multikunstner, Hans Lynges (19061988) væsentlige rolle i den grønlandske teaterhistorie. Han opfattede blandt andet teaterscenen som
platform for at bringe samtidige sociale og politiske emner op på en måde, der kunne bringe mere røre
i den grønlandsk/danske befolkning end en politisk tale ville kunne formå.
Abstract
The article is about the internationally renowned Greenlandic multi-artist, Hans Lynges (1906-1988)
important role in Greenlandic theater history. He perceived, among other things, the theater scene
as a platform for bringing up contemporary social and political issues in a way that could bring more
touches in the Greenlandic / Danish population than a political speech could achieve.
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Tuukkaq – de første år
Af Kirsten Thonsgaard Hansen

Begyndelsen
Historien om Tu~kaK’ (herefter i ny retskrivning: Tuukkaq) begynder i Grønlænderhuset i
Holstebro, oprettet i 1970 som et fristed for grønlændere, fastboende eller på kortere eller
længere uddannelsesophold, af Elin Nilsson (dengang Elin Balslev) (1936-2017). Det var det
første sted af sin art i Danmark. Som leder var Elin ikke ansat af Grønlandsministeriet og
kunne derfor lægge sin egen linje.
Vi havde ingen penge og måtte bygge det hele op selv. Det gav en styrke!”, fortalte hun mig i
en samtale (9.4.1979).
Reidar Nilsson var kommet til Holstebro i 1972 som skuespiller ved Nordisk Teaterlaboratorium,
Odin Teatret. En aften overværede han en trommedans-seance i Grønlænderhuset og begyndte
at få sin gang i huset. Da han kom hjem fra en turné i Frankrig med kropsmime-forestillingen
Actes sans Paroles 1+2, spurgte Elin Nilsson ham, om han ikke kunne tænke sig at lave noget til
Grønlænderhusets 5-års fødselsdag i marts 1975. 1
Fire spillere, bl. a. Bendo Schmidt, gik sammen med Reidar i gang med at dramatisere
Alaska inuit-myten om Festens hellige gave, (Rasmussen 1929). På ca. tre uger fik de stablet en
forestilling på benene. Med meget få midler havde de fået lavet en slags kostumering og brugte
gulvet mellem bordene som spilleplads. Der var 80 tilskuere, 2/3 grønlændere, 1/3 danskere.
Det var en meget fantastisk aften, der skete virkelig noget, kunne jeg mærke. Forestillingen
rørte ved nogle lag hos de grønlandske tilskuere. Tanker og følelser, som ellers sjældent bliver
taget i brug, kom op til overfladen. Mange kom og var virkelig meget berørte. Bagefter slog
det ligesom sammen om Reidar, at han måtte fortsætte. Og jeg følte, at det kunne blive
starten på noget vigtigt. Det var sådan set ”fødslen” (Elin Nilsson, 9.4.1979).
1. september 1975 blev Tuukkaq Teatret, eller som det hed dengang Teatergruppen Tuukkaq,
officielt startet. 2 Allerede i november 1975 blev teatret godkendt af Grønlandsministeriet
som uddannelsessted for grønlandske skuespillere. Det betød, at eleverne kunne modtage
uddannelsesstøtte på linje med andre unge grønlændere under uddannelse i Danmark.
Det første år arbejdede Tuukkaq i Grønlænderhuset i Holstebro, nærmere betegnet i
biblioteket, som i dagtimerne blev forvandlet til træningssal. Men 15. august 1976 flyttede
teatret til ”Dalgård” i Fjaltring. I mellemtiden var Elin og Reidar blevet gift, og Elin Nilsson
forlod dermed også sin lederstilling i Grønlænderhuset i Holstebro.
1) Tekst: Samuel Beckett, instruktør: Yves Lebreton, Studio 2, Odin Teatret, skuespillere: Reidar Nilsson og
Gilles Mahéu. Premiere: 29. 9. 1974. Efter denne turné forlod Reidar Nilsson Odin Teatret.
2) Hvordan opstod navnet ”Tuukkaq” (Harpunspids)? Under et besøg i Grønlænderhuset 28.2.1978
præsenterede Reidar mig for musikeren Karl Lynge med ordene: ”Det er ham, der har givet teatret navn!”.
Det var dog Reidar Nilsson, som selv fik ideen til navnet.
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Forestillingen Inuit – 1975-76
Reidar Nilssons notater og dagbog fra Tuukkaqs første arbejdsfase 1975-76 er en uvurderlig kilde
til forståelse af, hvordan teatrets flagskib, forestillingen Inuit, bliver til. 3 I november 1975 begynder
det egentlige træningsarbejde i Grønlænderhuset. Reidar Nilsson, Benedikte Schmidt, kaldet
Bendo, og Moses Aronsen, kaldet Torngi, udgør teatrets grundstamme. I december 1975 kommer
Lone Jørgensen og Esajas Isaksen til. Elementerne i det daglige træningsarbejde er i denne periode:
Fysisk grundtræning, improvisation, sagnfortælling, dansetræning og skuespillerteori.
Den 24. november 1975 optræder Inuit for første gang som arbejdstitel for den kommende
forestilling i forbindelse med notater om kostumer og rekvisitter. Der skal skaffes kamikker og
sælskind til kostumer og ikke mindst en tromme til Moses. Allerede på dette tidspunkt står det
klart, at Moses’ trommedanskunnen skal bruges i forestillingen.
I begyndelsen af januar 1976 arbejdes der med et bevægelsesprincip, fastfrysning af bevægelse
til ”skulptur”, som oplæg til improvisation. Skuespilleren fryser bevægelse, fortæller en historie
om, hvordan han/hun har indtaget positionen og fortsætter historien i en improvisation. Reidar
noterer, at dette princip kan bruges i forestillingen som en udtryksfuld, kropslig understregning af
centrale momenter. 4 Moses og Esajas laver en kampdans (6.1.1976). Dagen efter gentages dansen,
og udvikles videre i en improvisation, mens Bendo og Lone sætter sang på, og her skriver Reidar, at
”det første virkelige forestillingsarbejde starter” (7.1.1976). Mandskampen og kvindesangen udgør
nu et fundament, som skal fastholdes.
12. januar 1976 er der blevet lavet masker, og under træningen finder Moses på at anbringe
masken oven på hovedet, således at han får to ”ansigter”. Det virker fint, når han sidder med bøjet
hoved. En idé, som bliver brugt i forestillingen (naak ukua inuit? 5-sekvensen). Samme dag noterer
Reidar nogle korte refleksioner vedrørende stykkets form og sigte. I stedet for at lave et politisk,
aktuelt stykke skal man måske prøve at skabe et eventyr? Et nyt eventyr.
I den følgende arbejdsperiode har man dog endnu ikke lagt sig fast på, om stykket skal bevæge
sig på et historisk eller et mytisk, symbolsk plan. Man opererer stadig med realistiske, genkendelige
elementer i forestillingen, f.eks. i ”fordærvelsesscenen”, hvor Bendo får en konkret flaske i hånden
og raver fordrukken rundt. Augo Lynges (1899-1959) digt Nunaga-aa, nunarsuup avannaani (Mit
kære fødeland højt mod nord) indgår ved stykkets vendepunkt og i slutscenen med henblik på,
at publikum skal synge med. Desuden vil man involvere publikum direkte i en åben debat ved
stykkets afslutning.
Samtidig arbejder man med det symbolske, mytiske lag. Skuespillerne får til opgave hver især at
finde en figur fra den grønlandske mytologi og skabe en maske, en dragt, et bevægelsesmønster og en
stemme til figuren (12.1.1976). En uge senere er maskerne næsten færdige, og improvisationsarbejdet
begynder. Esajas har valgt hjælpeånden Amu. Hans bevægelser er krybende, en snigende gang, og
stemmemæssigt arbejder han med en karakteristisk tynd, pibende lyd. Bendos maske til Immap
Ukuaa (Havets Moder) er blevet god og stærk, skriver Reidar. Den har noget grusomt over sig. Til
masken skal bruges en lang, sort paryk.
22. januar 1976 foreligger for første gang en samlet synopsis for Inuit i form af 28 scener/
3) Når man bruger instruktørens notater som kilde, må man være opmærksom på, at en instruktør, som
arbejder tæt sammen med skuespillerne og hele tiden befinder sig i den praktiske arbejdssituation, ikke altid
skriver ting udførligt ned. Notaterne tjener mest af alt som ”huskeseddel” og intern dokumentation.
4) Dagbogsoptegnelserne henviser til forfatterens notater fra Reidar Nilssons regibog (upubliceret; Tuukkaq
Teatret).
5) Naak ukua inuit? = hvor er menneskene henne?

27

Kirsten Thonsgaard Hansen

sekvenser. Reidar noterer, at synopsens pkt. 20-28 kun er løse idéskitser uden baggrund i
faktiske improvisationer, og at hele synopsen ikke skal præsenteres for tidligt, men afvente
improvisationsarbejdets forløb.
Figuren Toornaq Qaqortoq (den hvide ånd) 6 er nu kommet ind i billedet, og der er sat en
klar modsætning op mellem ham og Immap Ukuaa. De fire åndefigurer, Immap Ukuaa, Amu,
Amagajat og Ajumaq, ligger fast, og instruktør og skuespillere har i det store og hele bestemt sig
for, hvordan dragter og masker skal se ud. Man mangler endnu at få løst nogle praktiske problemer
med Amus dragt. Han skal have et stort hoved, lille krop og meget lange arme. Kostumet skal
udstoppes, måske skal bukserne gøres store og udposede, så overkroppen virker lille? Immap Ukuaa
skal have en lang sort paryk, sorte kamikker og en stærkt nedringet rød kjole, måske med talje?
I improvisationsarbejdet med ånderne, prøver man også at inddrage Måneånden. Improvisationen
forløber sådan: Måneånden har set ned på jorden og med fortvivlelse fulgt den hvide ånds hærgen
blandt menneskene. Med sin tromme kalder han de fire ånder op til sig i månehuset. De kommer
fra hver sin kant af rummet. Måneånden viser dem gennem gulvlugen i sit hus, hvor forfærdeligt
menneskene har det. Nu beder han dem vise, hvad de hver især kan bruge deres kræfter til. De viser
det enkeltvis og samles i en bevægende dans for at redde Bendos figur, som er den hårdest ramte
(26.1.1976). En åndefigur, som også er inde i billedet, er Nalikkateeq (indvoldsslugeren). Reidar
laver en kostumeskitse, som viser, at Amagajat kan forvandles til Nalikkateeq (2.2.1976). 7
Den 2. februar 1976 fremlægges synopsen til Inuit i form af 17 scener. Den afsluttende scene
beskrives sådan:
Stykket er færdigt – man går ud til publikum og starter en diskussion: Dette er, hvad vi
mener nødvendigt: at alle står lige og vil samarbejde. Men hvordan kan vi nå det? Hvem
har ideer eller tanker i den forbindelse? (Nilsson 1975-76)
Reidar noterer: ”Hovedindholdet og denne afslutning blev enstemmigt vedtaget til at være Tuukkaq
Teatrets linje med Inuit”. (Nilsson 1975-76)
I den følgende periode arbejdes videre med den vedtagne grundstruktur, og nye elementer
kommer til som resultat af improvisationer, f.eks. drilleriet mellem Amu og Amagajat og Ajumaq.
Sangen nanumi fra Qaanaaq støder man på ved et tilfælde og vil bruge som gennemgående melodi.
Moses laver en ny trommesang til åbningsscenen, man improviserer. Glade lyde, hyl og latter (13.
2. 1976).
I løbet af ca. to en halv måned, fra sidst i november 1975 til medio februar 1976, er arbejdet
med Inuit altså nået så langt, at hovedforløbet er lagt fast. Men det rummer nogle elementer,
som peger i en anden retning end den senere, endelige udgave. Det gælder først og fremmest den
tænkte afslutning, hvor der sker et brud i spillestilen i form af en direkte henvendelse til publikum,
først med recitation af digtet Nunaga-aa, nunarsuup avannaani, dernæst med sang (sammen med
publikum), slutteligt med opfordring til diskussion med publikum. Her optræder skuespillerne
ude-af-rolle som sig selv og som debatdeltagere. På dette tidspunkt i produktionsprocessen er det
altså stadig ikke afklaret, om stykkets historiske eller mytiske plan skal være dominerende.
På den ene side er der et behov for at knytte an til genkendelige, historiske sammenhænge, for
slet og ret at fortælle historien om, hvordan inuit blev undertrykt af den hvide mand og hvordan
6) Toornaq Qaqortoq hører ikke hjemme i den grønlandske mytologi. Det er en figur, som er skabt til
forestillingen. Reidar nævner selv, at han hentede inspiration til den hvide ånd i Kirsten Bangs roman,
Åndemanerens lærling (Bang 1967).
7) Toornaarsuk nævnes endnu ikke i arbejdsnotaterne. Immap Ukuaa hedder endnu ikke Inuunerup Arnaa.
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bl.a. spiritus var med til at ødelægge et naturfolk. Det kommer f.eks. til udtryk ved at Toornaq
Qaqortoq velsigner flasken og rækker den til Bendo, som drikker sig sanseløst beruset og raver
rundt. På den anden side ønsker man at gøre udtrykket mere mangetydigt. At skabe et eventyr, som
bliver ved med at arbejde i folks bevidsthed. Selv om Reidar i sine notater ét sted kalder Toornaq
Qaqortoq for ”den hvide præst”, står det på dette tidspunkt samtidig klart, at der ikke skal skabes
en historisk Hans Egede-lignende skikkelse. Det skal være noget mere ubestemmeligt. Noget hvidt,
koldt og fremmed, som sniger sig ind på menneskene. Hvordan den hvide toornaq skal se ud, er
ikke fastlagt endnu. Kun at han skal bære maske og hvid kappe.
I de følgende måneder sker der en afklaring. Lone Jørgensen har forladt teatret, Karoline Olsen
og Fartato Olsen er kommet til. Moses Aronsen er midlertidigt bortrejst. Arbejdet med Inuit er
sat på stand-by, og en ny forestilling Oqaatsip kimia (Ordets magt) bliver Tuukkaq Teatrets første
i efteråret 1976. En collage af otte nyere og moderne grønlandske digte, herunder Augo Lynges
Nunaga-aa, nunarsuup avannaani, som her finder sin plads og ikke længere indgår i arbejdet med
forestillingen Inuit. De medvirkende er: Bendo Schmidt, Esajas Isaksen, Fartato Olsen og Karoline
Olsen. Oqaatsip kimia betragtes af Tuukkaq som en ”mellemstation”, det foreløbige resultat af
arbejdet på Inuit, og får bl. a. på grund af forfatterrettigheder til digtene en begrænset levetid.
Forestillingen Inuit – 1977-80
Forestillingen Inuit havde premiere på Færøerne i februar 1977 og Danmarkspremiere på Tuukkaq
Teatret i Fjaltring 18. marts 1977. Der har været foretaget nybesætninger af roller og egentlige
nyopsætninger i perioden 1977-80. Kriteriet for at tale om nyopsætning er, at der er sket en næsten
total udskiftning af skuespillere. Så har man måttet indstudere forestillingen igen, og nye aspekter
er kommet til i kraft af de enkelte skuespilleres personligheder og tolkninger. Men forestillingens
grundlæggende struktur er den samme i alle udgaver og instruktøren den samme, Reidar Nilsson.
Dog adskiller tv-udgaven sig fra de andre udgaver, idet teaterforestillingen her måtte transformeres
til et andet medie.
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TV-versionen af Inuit – 1977/78
TV-udgaven havde fået mange rosende anmeldelser i danske aviser, så jeg skruede mine
forventninger ekstra i vejret, selv om jeg havde set forestillingen her i Nuuk. Men jeg må sige,
at jeg så langt foretrækker teaterudgaven, selv om den i sin ”setting” er meget simplere. For
der er en klar forskel på at se Inuit live med, for og blandt et publikum, og så TV-udgaven,
hvor skuespillerne kun har haft et blankt kameraøje at spille op imod. Der var meget mere
liv og ægthed over teateropførelsen!” fik jeg fortalt af daværende radiofonichef for KNR Finn
Lynge (1933-2014) (8.12.1978).
Teater er en levende kunstart, som kun eksisterer, så længe den opføres. Hvis man overfører en
teaterforestilling til tv-mediet, bevarer og forlænger man dens liv. Men man fastlåser den også i en
form, som ikke er identisk med den live opførte teaterforestilling.
Da DR-TV optog Inuit, skete det som en studieoptagelse og ikke som transmission eller optagelse
af en live opførelse. Optagelserne fandt sted i Kasino studiet 8 i Aarhus 19.-22. december 1977 +
13.-17. marts 1978. 9
Der blev lavet en ny scenografi med en hvid rundbue på rundhorisonten. Af belysningsmæssige
årsager var det vigtigt at have et sted at fokusere lyset, fordi meget handling i forestillingen er
koncentreret i den ene ende af spillepladsen, og det sorte klæde, Tuukkaq normalt brugte som
baggrund, ville ikke fungere på tv. Rundbuen gled på hver side ud i en lav, hvid rampe.
Den hvide rundbue gav associationer i retning af igloo, is og sne, hvad der uden tvivl var tilsigtet
Optagelserne foregik som sekvensoptagelse. Der var lavet et storyboard, hvor teaterforestillingens
otte scener blev inddelt i mindre sekvenser. Sekvensoptagelse er en temmelig ressourcekrævende
optageform, mest fordi den tager tid. For skuespillerne er den også krævende, fordi de let mister
flowet og energien i spillet og hele tiden bliver afbrudt. Først bliver en sekvens gennemprøvet,
derefter bliver den optaget, som regel flere gange.
Når flere sekvenser var optaget, blev der lavet ekstra optagelser med nærbilleder til indklip. Man
fulgte et princip i sekvensovergange: Den person, som i sekvensen ender i billedet, må ikke være
den første i den næste sekvens.
Man kørte med tre stationære kameraer, hvoraf to var placeret i skulderhøjde på hver side af
spillepladsen og et tredje midt for i lavere højde. Kameragangen var ifølge den tekniske producer
vanskelig at tilrettelægge af to grunde, dels manglen på konkrete genstande og stationære elementer
i scenografien, dels manglen på replikker og stikord, som kameragangen kunne indrettes efter. Man
måtte simpelthen prøve sig frem. 10
For at skabe en særlig, ikke-realistisk stemning i åndescenerne prøvede man at bruge et klassisk
fif: Vaseline i kanterne på kameralinsen! Det skulle give en sløret, drømmeagtig virkning. Det
virkede ikke. I stedet lavede man ”nordlys” på den hvide rundbue. En lydmæssig detalje: Man
8) Danmarks Radio overtog det nedlagte varietéteater, Kasino, i Aarhus i 1962 og byggede salen om til TVstudie. Det fungerede i DR-regi frem til 1981. Fra 1982 blev det hjemsted for teatret Svalegangen.
9) Den lange pause i optagelserne skyldtes, at en af skuespillerne ved nytårstid var ude for et uheld og fik
armen i gips. Dog kunne de optagelser, man allerede havde lavet i december, bruges, så man fortsatte mere
eller mindre, hvor man slap.
10) Jeg overværede optagelserne, i begyndelsen nede i selve studiet, men flyttede så op i billedkontrolrummet,
hvor jeg på flere monitorer kunne overskue, hvad der foregik i salen. Det gav mig også mulighed for at
tale med belysningsmesteren, den tekniske producer og producerassistenten. I pauserne snakkede jeg med
kameramændene. En af dem sammenlignede vilkårene for optagelserne af Inuit med den japanske noh
teaterforestilling, som blev opført i Holstebro i 1972. Her havde TV-holdet også måttet lave optagelserne
mere eller mindre intuitivt, fordi de ikke forstod sproget og teaterkonventionen.
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satte ekko-lyd på Rasmus Lyberths ”messende” stemme i ceremoni-scenen, hvor alle inuit er blevet
undertrykt, og Bendo knæler foran ham.
Ekko-forstærkningen blev bemærket i Grønland, da TV-udgaven blev vist i de byer, hvor man via
kabel-TV kunne afspille og udsende videoen, og blev kritiseret, fordi den alt for direkte henledte
opmærksomheden på, at den hvide ånd også kunne repræsentere kirken som undertrykker.
Da alle optagelser var i hus 17. marts 1978, var der optræk til en konflikt, da produceren sagde,
at det hørte med til aftalen, at der skulle laves en introduktion til tv-forestillingen. Reidar skulle
indlede og give en forklaring på bl. a. åndescenerne. Det ville hverken Reidar eller skuespillerne
være med til. Forestillingen skulle tale for sig selv og ikke ”forklares”, bare fordi den var grønlandsk!
Reidar gik ud for at ringe til ledelsen 11, og jeg husker, at Bendo sagde noget vigtigt: ”Åndefigurerne
er jo ikke bare noget objektivt forklarligt, for det er os, der har brugt dem som forlæg til at skabe
noget personligt!” Konflikten blev løst, da Reidar vendte tilbage og meddelte, at det fra højere DRinstanser nu var besluttet, at der ikke skulle være nogen introduktion, kun almindelig speakertekst
som oplæg.
TV-udgaven af Inuit blev sendt første gang 12. oktober 1978 på DR, og da der dengang kun var
én dansk tv-kanal, blev den fulgt af virkelig mange tv-seere. Og den blev anmeldt i stort set alle
landets dagblade.
Når man nu, 40 år senere, ser TV-udgaven af Inuit, slår det én, hvor interessant den stadig
virker. Skuespillerudtrykket er intenst og stærkt, selv om skuespillerne må undvære den energi og
varme, de får fra et (med)levende publikum. Teknisk er TV-udgaven af Inuit gedigent tv-håndværk,
men også i høj grad et udtryk for, hvordan man producerede TV dengang. I 1970’erne var dét at
optage farvefjernsyn endnu ganske nyt, f.eks. blev TV-Avisen først vist i farver i 1978. At optage i
farver krævede ekstra kraftigt lys i studiet. Kameraerne i et tv-studie var store og tunge og stort set
umulige at betjene håndholdt. Både kameraer og redigeringsudstyr var analoge, ikke digitale – alt
sammen faktorer, som gør det færdige resultat stivere og tungere og langsommere, end man ville
kunne gøre det i dag. Men en vigtig pointe er, at TV-udgaven af Inuit næppe ville blive produceret
i dag, TV-overførsler af enkelte teaterforestillinger produceres stort set ikke mere, TV-drama er
blevet synonymt med serieformatet.
Grønlandsturneen 1978
I foråret 1978 skulle den længe ventede Grønlandsturné med Inuit løbe af stablen. Forestillingen
havde været spillet ved den første Inuit Circumpolar Conference (ICC) i Barrow, Alaska, i juni 1977
og umiddelbart derefter i Nuuk med én opførelse, forbeholdt deltagerne i et uddannelsespolitisk
seminar. Den havde endnu ikke været vist for et almindeligt grønlandsk publikum i Grønland.
Forventninger
Få dage før afrejsen til Grønland interviewede jeg skuespillere og instruktør om deres forventninger
til turen. Her er et udpluk af, hvad de sagde:
Lige siden jeg kom til Tuukkaq, har jeg oplevet, at der er så mange ting, som afhænger af
den Grønlandsturné. Der har været skrevet så meget om teatret, vi har redet på en bølge af
succes, men det har været en bundløs fornemmelse. Vi har manglet at vise den forestilling i de
grønlandske byer! (Rasmus Lyberth, 6.4.1978)
11) For en ordens skyld: Der var ikke noget, der hed mobiltelefoner eller smartphones i 1978. Man ringede
fra en fastnettelefon (!).
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Du kan bande på, at jeg har mange forventninger. Først og fremmest vil jeg fornemme, hvad
folk reagerer på og høre deres kritik, snakke med dem, og bagefter prøve at lave tingene om,
så de passer til mine landsmænd. Stykket er jo bygget op her i Danmark, og der må være ting,
som vi fuldstændig har glemt, slet ikke tænkt over. (Soré Møller, 5.4.1978)
Jeg vil slet ikke have forventninger. Jeg er bare så klar til at tage af sted nu. Men jeg håber,
at forestillingen vil blive godt modtaget. Ordene betyder meget, fantastisk meget. Det er jo
sådan meget grønlandske stærke ord, synes jeg. Som også er meget, meget smukt formuleret.
Jeg håber, at netop ordene vil hjælpe forestillingen på vej. (Bendo Schmidt, 5.4.1978)
Jeg er parat til at tage alt det som kommer. Jeg vil lære meget af den tur. Men nu kender jeg
ikke Vestgrønland så meget, for jeg har aldrig været derovre. På nær da vi spillede i Nuuk,
men det var ikke en åben forestilling. Jeg er bare ked af, at forestillingen ikke skal spilles i
Østgrønland. Dér ville man forstå den. (Naja Qeqe, 5.4.1978)
Jeg tror, det bliver meget forskelligt, hvordan folk vil tage det stykke. For Inuit indeholder
jo dem selv. Os selv som inuit. Selvfølgelig er der nogle, som vil tage det nært og personligt,
som et nederlag måske. Men nogle vil tage det, som det er, for de har selv oplevet det. Der
vil selvfølgelig også være den kritik, at det er noget lort, som ikke skal komme op til os. Og
så er der nogle, der vil sige, at det er skidegodt det her. Der er altid to sider i et land! (Rassi
Thygesen, 6.4.1978)
Jeg forventer ikke, at dette skal blive nogen ”succestur” i den forstand, at vi bliver båret
i guldstol gennem Grønland. Jeg frygter heller ikke, at vi vil blive afvist. Men jeg tror, at
forestillingen i kraft af den situation, som er nu, kommer til at vække debat. Min forhåbning
er, at ingen vil opfatte den som ligegyldig. Jeg håber også, at turneen vil give de grønlandske
myndigheder en bedre mulighed for at vurdere, hvad det er vi går og laver. Egentlig med
henblik på en dybere forståelse af den her teaterform. Så man kan se, at det ikke bare er en
kopi af et vesterlandsk, europæisk teater, men at det har sin egen form og derigennem sin egen
kraft. (Reidar Nilsson, 6.4.1978)
Modtagelsen
Turneen begyndte i Nanortalik og sluttede i Qasigiannguit ca. to måneder senere. 12 Efter turneen
tog skuespillerne på individuelle studierejser i Grønland, og kun Reidar vendte tilbage til Fjaltring.
Han var således den første, der kort tid efter fremlagde friske indtryk af, hvordan Inuit og
Tuukkaq var blevet modtaget i Grønland. 13
12) Turneen forløb fra 10. april til 26. maj 1978. Forestillingen blev spillet i følgende byer: Nanortalik, Narsaq,
Qaqortoq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Upernavik, Uummannaq, Ilullisat, Qasigiannguit.
Turnéholdet bestod foruden skuespillerne, Bendo, Naja, Soré, Rasmus L, Rassi, og instruktøren Reidar også
af Tuukkaqs tekniker, Nils Johansen. Der blev imidlertid ikke spillet nogen forestilling i Uummannaq, da
forsamlingshuset var under ombygning. Til gengæld blev der lavet tre TV-programmer med Tuukkaq til byens
lokale TV-station. I alt blev forestillingen Inuit, iflg. Nils Johansens optegnelser, set af 7856 tilskuere, svarende
til ca. 20 % af den grønlandske befolkning.
13) 10.6.1978 holdt Reidar foredrag for Tuukkaqs Venner. Citaterne stammer fra min båndudskrift.
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”Det har været en tur på godt og ondt – meget godt!” Sådan indledte Reidar beretningen, som
indimellem blev illustreret af videooptagelser fra turen, lavet af Nils Johansen.
Da vi kom til Nanortalik, blev vi mødt af en flok skolebørn, som var meget glade for, at vi
skulle komme. De var så næsten de eneste, som var klar over, at vi kom. Først dagen før havde
man fået det at vide i Nanortalik, hvor vi altså skulle have Grønlandspremiere. Men i kraft
af en meget stor indsats af GOFs lokalafdeling i byen var det hele blevet organiseret i løbet af
en dag. 14 Indkvartering, bespisning (som var ret vigtig for os lige da), spillested og det hele.
Jeg er meget glad for, at turneen startede i Nanortalik, for det er en af de byer, hvor man
virkelig har en teatertradition. Det viste sig også, at Nanortalik er vant til at blive ”sprunget
over”, når der var besøg udefra. Vi mødte i byen en varme, som vi hernede i Danmark har
meget at lære af. Vi var fremmede på én måde, vi kom med noget, de ikke kendte, altså de
kendte til teater, men ikke til den form, vi kom med. Men det, de sagde, ja, det er næsten
svært at sige, fordi det var så positivt, var, at ”vi kom, som solen kommer hvert forår”, og at
de håbede, at vi ligesom den ville komme til næste år. Det var begyndelsen på turneen, og
den gav os en følelse af, at uanset hvad der ville ske nordover, havde vi allerede fået noget
af det bevis på, at vi lavede det rigtige, som vi havde savnet! (Reidar Nilsson, 10.6.1978).
En uforudset forhindring på turen var bingo-spil! ”I Narsaq kunne vi først ikke spille den første
aften, fordi man havde glemt en aftale med en lokal forening, der skulle afholde bingo. Men
Narsaqs kvindelige borgmester greb ind og fik flyttet bingo-spillet for at give plads til forestillingen,
som måske kunne give en længe savnet ny dimension i kulturbilledet”, fortalte Reidar. 15 Bingoforhindringen fulgte turneen hele vejen op ad kysten.
I Qaqortoq stødte man på en anden forhindring. Forsamlingshuset var meget lille og indrettet på
den gammeldags måde med en scene for enden af salen, tilskuerpladser på gulvet og på balkonen.
Inuit krævede en spilleplads på 4 x 12 meter – og alene selve salen var kun 4 x 12 meter! Alligevel
gik det fint. Publikum sad på scenen og på balkonen, og Tuukkaq spillede på gulvet. Salen var
normeret til 100 tilskuere, men der var knap 300 mennesker til første forestilling og 200-250 til
de efterfølgende to opførelser.
Det var gået så fint i de tre første byer, Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq, at Reidar egentlig havde
besluttet sig for at tage hjem til Danmark og lade skuespillerne selv fortsætte. Men ved ankomsten
til Paamiut, var stemningen anderledes. Meget mere kølig, næsten fjendtlig. Spillestedet var heller
ikke ledigt, igen på grund af bingo, men efter at have ventet i to dage, fik Tuukkaq lov til at
spille i gymnastiksalen på skolen. Og så faldt tingene på plads, og stemningen vendte totalt. ”Men
Paamiut gav os den oplevelse, at alting nok ikke ville gå så glat som i de første byer”, sagde Reidar.
Hovedindtrykket af modtagelsen i det sydlige Grønland var, at publikum var meget livligt. ”Men
i Nuuk oplevede vi for første gang et meget tavst publikum. Helt tavst – i begyndelsen. Under de to
første forestillinger oplevede vi for alvor, at vi var i en by, på et stort sted. Vi spillede i kollegiesalen,
som har stærk tilknytning til hele undervisningsmiljøet i byen. Det var et publikum, som vurderede
forestillingen intellektuelt.” (Reidar Nilsson, 10.6.1978)

14) GOF = Grønlands Oplysningsforbund, som eksisterede fra 1971 til 1981, stod som hovedarrangør af
turneen. Det var et bevidst valg fra Tuukkaqs side, at man ville samarbejde med en grønlandsk organisation
fremfor som ved tidligere teaterturneer fra DK at bruge danske skoleinspektører m.v. som samarbejdspartnere.
15) Agnete Nielsen (1925-2011) var borgmester i Narsaq. Hun var en af de betydeligste kvinder i grønlandsk
politik gennem tiderne.
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Publikumsreaktioner
Hvis man skal sammenfatte, hvordan Inuit blev modtaget i Grønland, kan man fokusere på
forskellige aspekter. Publikumsreaktioner under selve forestillingen, individuel respons efter
forestillingen, officiel respons efter forestillingen fra nøglepersoner i lokalsamfund og det kulturelle
og politiske liv, medier mv. Jeg har valgt her at koncentrere mig om publikumsreaktioner under
selve forestillingen. 16
Allerede i Nanortalik var der en markant anderledes publikumsreaktion, end Tuukkaq tidligere
havde oplevet. Der var megen latter under forestillingen. Folk stod oppe på stolene og hujede
under kampen med den hvide toornaq. Nogle var parat til at springe på ham, når han viser sig igen
henimod slutningen. Og der var vild jubel og klapsalver, da hans maske endelig faldt.
Det generelle indtryk af det grønlandske publikum som meget medlevende og åbent holdt
sig under hele turneen, men reaktionen var ikke den samme langs hele vestkysten. Tuukkaq
registrerede forskelle fra by til by. Den stærke publikumsreaktion, hvor tilskuerne tog mere aktivt
del i selve forestillingens forløb og direkte gav udtryk for de følelser, spillet vakte hos dem, var
typisk for opførelserne længst mod syd og længst mod nord. Kommentarer, tilråb, latter, hujen og
gråd vekslede med intens, opmærksom stilhed. Fysisk udgjorde publikum ikke nogen statisk masse.
Man nøjedes ofte ikke med at sidde på sin plads, men rejste sig for at se bedre eller for at ”flygte”,
når ånderne kom for tæt på. I de mellemliggende byer, især i Nuuk, var reaktionen mere afdæmpet.
Latteren som reaktion
Der blev leet meget under forestillingen i Grønland. Ved opførelser i Danmark havde der kun
været spredte latterreaktioner på en bestemt sekvens med ren kropskomik, ”drillescenen” med
Amagajat, Ajumaq og Amu. Danskere har tydeligvis ikke opfattet Inuit som morsomt teater, men
som et alvorligt stykke, og dét ler man ikke af, ifølge den borgerlige teaterkonvention. Hertil
kommer en vis usikkerhed hos et dansk publikum over for selve teaterformen og den grønlandske
kulturbaggrund. Det ville virke pinligt og måske sårende på tilstedeværende grønlændere, hvis man
som dansker lo på de ”forkerte” tidspunkter. Endelig vil den hvide ånd som figur aftvinge et dansk
publikum en stillingtagen. Hvad enten man kan se sin nationale, historiske rolle afspejlet i figuren
eller ej, er det svært at le ad ham eller med ham.
Man kan ikke uden videre sige, at det grønlandske publikum lo, fordi de opfattede Inuit som
et morsomt stykke. Men flere steder i forestillingen, hvor Tuukkaq havde arbejdet med humoren
uden at få respons på det i Danmark, blev der leet i Grønland. Imidlertid lo publikum også på helt
andre tidspunkter og i et omfang, som kom bag på teatret.
I løbet af de første 5-10 minutter af en forestilling skal kontakten til og kontrakten med
publikum etableres. Det er en ”samkøringsfase”, hvor realitetsplanet, som publikum repræsenterer,
skal smelte sammen med fiktionsplanet, repræsenteret af skuespillerne. En vanskelig fase, som
man i det traditionelle teater bruger teknik til at afhjælpe, f.eks. ved at salslyset dæmpes, tæppet
går op, lyset kommer på scenebilledet, hvor dekorationen også hjælper publikum ind i stykkets
univers. Når Inuit blev opført i forsamlingshuse og gymnastiksale, spillede man på gulvet med
tilskuerne siddende rundt om på tre sider, tæt på skuespillerne. Som regel havde man ikke teknisk
lys, og der var ikke nogen scenografi, som på forhånd markerede fiktionsplanet. Det hele afhang
16) Min sammenfatning af Tuukkaqs oplevelser bygger på uddybende samtaler og interviews med Reidar
Nilsson, Rasmus Lyberth, Rassi Thygesen og Bendo Schmidt, efter hjemkomsten og op til et halvt år efter
turneen i 1978, og på videooptagelserne (med de begrænsninger ét stationært kamera og dårlige lysforhold
giver).

34

Tuukkaq – de første år

af skuespillerne alene.
Vi oplevede mange gange, at folk grinede ad os, når vi kommer ind – og med så lidt tøj på!
For de kender os jo, mange af os. Nogle gange prøvede folk at snakke til mig eller sige ”Hej
Rasmus!” Men jeg kan ikke svare, jeg er et andet sted, jeg er væk som person. – Jeg glemmer
aldrig i Sisimiut. Der var der en mand, som grinede helt enormt ad os. Han grinede og
grinede. Men i det øjeblik jeg smider Rassi ned på gulvet, sagde han ikke kuk mere. Han
kiggede og kiggede. Længe efter vi var færdige med forestillingen, sad han der og gik så uden
at sige et ord! (Rasmus Lyberth, 28.11.1978)
Som Rasmus Lyberth beskriver oplevelsen, er latteren her mest et udtryk for social indforståethed
og måske en forlængelse af et socialt samvær forud for forestillingen, og naturligvis også udtryk for
overraskelsen ved at se skuespillerne i kostumer, som minder om fortidens skinddragter og alligevel
er noget andet. Det er især mændenes små skindtrusser, som vækker munterhed!
Under forestillingen grinede folk meget ad kostumerne og især af maskerne. Når maskerne
kom frem, grinede de meget. Men de blev betaget af det alligevel, selv om de grinede. Man
kunne høre, hvordan grinene var, hvordan trykket i selve latteren lå, om de griner, fordi de
synes, det er et morsomt stykke, eller fordi de forstår det hele – alt for godt! Man kunne nu
tydelig mærke gennem grinet, om de fattede stykket eller ej. Nogle lo af overraskelse, men
for de flestes vedkommende var grinet sådan, at man forstod, at de var klar over, hvad det
drejede sig om! (Rassi Thygesen, 27.11.1978).
Rassi fortolker altså latteren, eller en del af den, som en medvidende reaktion. Latteren er en måde
at udtrykke sig på, når man møder noget, der rammer én følelsesmæssigt stærkt.
Det samme er Bendo Schmidt inde på: ”Jeg synes, det var så godt, at folk lo f.eks. under
”fordærvelsesscenen”. Det, de griner ad, er faktisk samfundsstrukturen.” (Bendo Schmidt,
27.11.1978). Med ”fordærvelsesscenen” refererer Bendo til den sanseløse dans, skuespillerne kaster
sig ud i, efter at de har fået påtvunget masken og den europæiske dragt. Stive vælter de om på gulvet
uden at se på hinanden. Elendighed og kontaktløshed i et grotesk billede. Når det grønlandske
publikum ler ad den scene, viser latteren, ifølge Bendo, et overskud i forhold til problemet. På den
måde bliver latteren befriende.
En sekvens i begyndelsen af forestillingen, som overalt på turen udløste ren glæde og genkendelsens
latter, var ”tivaniarpunga”. Det er en sangleg, som de allerfleste voksne selv havde leget som børn.
Latteren i dens mange afskygninger på turneen er ikke bare en automatisk reaktion på noget,
man som tilskuer bliver udsat for, men kan også ses som en måde at bidrage aktivt på. Det kom
tydeligt til udtryk hos børnene. Selv om Inuit ikke var tænkt som en forestilling for børn, i hvert
fald ikke børn under 12 år, blev den set af mange børn. 17 Og de gav deres besyv med. De sprang
op og ville blande sig, f.eks. under kampscenen med den hvide toornaq, ”Giv ham én til!” råbte de.
”Og i den scene, hvor vi leder efter den tabte sjæl og spørger: ”Naak ukua inuit?”. Så rejser børnene
sig og skriger: ”VI ER HER, VI ER HER!” (Rassi Thygesen, 27.11.1978).

17) Dengang eksisterede der ikke børneteater på grønlandsk. Men i 1979 lavede Tuukkaq Teatret i anledning
af Det Internationale Børneår forestillingen Eqqatuussisuaraq (Den lille kadi), som turnerede i Sydgrønland
og i Nuuk. Se: Børneteateravisen, nr. 29, 1980 https://www.teatercentrum.dk/arkiv.asp
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Efterskrift
Jeg var i Nuuk, sommeren 1976, da jeg for første gang hørte om Tuukkaq Teatret. Jeg havde
afholdt dramakursus på Socialpædagogisk Skole (Perorsaanermik Ilinniarfik) og oplevede min egen
utilstrækkelighed, ikke fagligt, men sprogligt og kulturelt. Tuukkaq syntes at være svaret på de
spørgsmål, jeg tumlede med. I september 1976 opsøgte jeg Reidar Nilsson på Tuukkaq Teatret
i Fjaltring og kom derefter til at følge teatrets arbejde på tæt hold i de følgende fire år, herunder
to år (1978-80) som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet med et forskningsprojekt om
Tuukkaq og grønlandsk kulturpolitik i årene omkring hjemmestyrets indførelse. Jeg gennemførte
adskillige interviews med teatrets skuespillere, medarbejdere og teaterleder samt med en lang
række af grønlandske politikere og kulturelle nøglepersoner. Desuden havde jeg adgang til skriftligt
materiale på teatret, bl.a. forestillingsskitser og regi-bog, deltog i forestillingsforberedende arbejde,
overværede forestillinger og fulgte DRs TV-indspilning af Inuit i Kasino studiet i Aarhus 1977/78.
Min artikel ”Tuukkaq – de første år” bygger på en udvalgt del af det materiale, jeg indsamlede
i årene fra 1976 til 1980. Det er for en stor dels vedkommende materiale, som ikke tidligere
har været publiceret (Tuukkaq 1978, Nilsson 1975-76, Tuukkaq Videobånd, Tuukkaq Teatrets
skuespillere 1977-80, Tuukkaq 1976-80, Nilsson 1978).
Begyndelsen, første gang, noget sker, er altid interessant og er noget, man husker. Men som årene
går, udviskes konturerne, vigtige detaljer glemmes, og man ender måske med en ufuldstændig
opfattelse af, hvad der egentlig skete? Jeg håber, at min artikel kan bidrage til at fastholde erindringen
om, hvordan det hele begyndte.
Tuukkaq Teatret har sat sig dybe og varige spor i moderne grønlandsk teater og kulturliv. Jeg er
taknemmelig over, at jeg fik lov til at følge teatret i de første år. De Tuukkaq skuespillere, jeg mødte
dengang, vil jeg aldrig glemme. Foruden dem, jeg har nævnt og citeret, også Makka Kleist.
En særlig tak vil jeg rette til Reidar Nilsson. Hans visioner og helt utrolige arbejdsindsats for et
grønlandsk teater kan slet ikke overvurderes. Og tak til Annelis Kuhlmann, som satte mig i gang
og fik mig til at åbne mit Tuukkaq-arkiv. Det var også på tide.

Abstrakt
Denne artikel omhandler begyndelsen af Tuukkaq teatret i Danmark med fokus på de første faser
af skabelsen af stykket Inuit 1975-77 og dets første forestilling og modtagelse af det grønlandske
publikum i Grønland på en to måneders turné i foråret 1978. Idet teater er en flygtig kunstform
har jeg også fundet det nyttigt at dvæle ved, hvordan Inuit blev optaget til fjernsynet og udsendt på
DR-TV 1977-78, da tv-udgaven giver et rimeligt godt indtryk af, hvordan stykket blev opført fra
åbningsaften og i de første år.
Abstract
This article deals with the beginnings of the Tuukkaq Theatre in Denmark, focusing on the
first stages in the creation of the play Inuit 1975-77 and its first performance and reception by
Greenlandic audiences in Greenland on the two months’ tour in the spring of 1978. Theatre being
a volatile art form I’ve also found it useful to dwell on how Inuit was televised and broadcasted
by DR-TV 1977-78, as the TV-edition offers a reasonably fair impression of how the play was
performed from its opening night and during the first years.
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Tuukkaq, Silamiut og Grønlands Nationalteater
Antropologisk vending til ny-kontekstualiserte klassikere – mytedramaturgi og
inter-nordisk utveksling
Af Knut Ove Arntzen
Introduksjon til det metodiske og feltet
Denne artikkelen tar for seg grønlandsk teater fra Tuukkaq til Grønlands Nationalteater og
Teaterskole i et diakront og historiografisk perspektiv. I sin konklusjon prøver den å si noe om
grønlandsk teaters betydning for den samfunnsmessige konteksten. Det inter-nordiske er viktig i
forståelsen av et felles perspektiv på urfolksteater, noe som krever et blikk på den antropologiske
vendingen fra 1960-tallet av. Det er dessuten mulig å se urfolksteater i lys av en sirkulær eller
spiral dramaturgi. Tilgangsmaterialet når det gjelder Tuukkaq er ganske bra, men når det gjelder
Silamiut er det heller sparsomt. Min artikkel må regnes som et forsøk på en skisse, uten at den
kan gå inn i “alle krinkler og kroker”. Det ville kreve et større forskningsarbeid. Derfor kan
jeg by på en tidlig oppsummering som må ettergåes av andre. Jeg har hatt anledning til å sett
meg inn i materiale om Silamiut og Grønlands Nationalteater under et forskningsopphold ved
Nationalteatret og Teaterskolen i august 2018. Ellers bygger denne artikkelen på tidligere forskning
omkring teaterlaboratorier, skuespillerkunst og urbefolkningsteater.
Konferansen ved Grønlands Nationalteater og Teaterskole 14.-15. oktober 2017 (Redaktionen
2017) var skjellsettende når det gjaldt å få et overblikk over selve Tuukkaq og hva som senere skjedde
med de som ble utdannet i Fjaltring, og hvordan de spredte seg: Noen til Nord Skandinavia og
noen tilbake til Grønland for å starte Silumiat i 1984. Denne “nomadiske” kunstnerutvekslingen
har bidratt til å bygge identitet gjennom kulturarrangementer, og minst bidratt til å styrke den
grønlandske identiteten fra Tuukkaq til Silamiut og Grønlands Nationalteater. Tuukkaq er et
grønlandsk ord som etymologisk refererer seg til kalaallisut for harpunspiss, og ble navnet på en
teatergruppe og et teaterlaboratorium grunnlagt i 1975 av nordmannen Reidar Nilsson i Fjaltring,
Danmark. Det var et initiativ med formål å lage forestillinger inspirert av en grønlandsk-inuittisk
kulturell kontekst. Tuukkaq skulle også fungere som en teaterskole for grønlandske skuespillere, og
noen av disse dro i 1984 tilbake til Grønland hvor de etablerte Silamiut som en fri teatergruppe i
Nuuk. Blant dem var Simon Løvstrøm, også kalt «Mooqqu», Silamiuts kunstneriske leder gjennom
to tiår.
Tuukkaq Teatret bidro til å skape en teatral spillestil som ikke bare fikk betydning for den
grønlandske kulturelle konteksten, men også i forhold til urbefolkningskultur og teater i en større
arktisk kontekst. Andre av Tuukkaqs elever fra Grønland kom til å engasjere seg i urbefolkningsteater
andre steder, slik som i forhold til samisk teater og frie grupper i Nord Skandinavia: Makka Kleist
og Elisabeth Heilmann Blind. Det Tuukkaq som ble værende i Danmark ble senere etablert som et
egnsteater i Lemvig kommune i Jylland, med base i Fjaltring, under navnet Tuukkaq.
I denne artikkelen vil jeg først redegjøre for hovedtrekk ved en antropologisk vending, som må
sees i forhold til Antonin Artaud, Jerzy Grotowski og Eugenio Barba. Den er en viktig kilde til å
forstå urfolksteaterets orientering mot kroppsgestiske og figurative spillestiler, såvel som anvendelse
av myter og rituelle dramatiseringer. Kildene til Tuukkaq og urbefolkningsteater forøvrig er altså
ikke bare å finne i den umiddelbare egne kulturelle konteksten. En slik antropologisk vending
var inspirert av det orientalske, det aborigine og såvel som av amerindiansk og grønlandsk
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mytedramatisering.
Silamiut og Grønlands Nationalteaters fysisk-teatrale spillestil kan også sees i forhold til de andre
arktiske urfolkenes rituelle uttrykk og senere teaterformer. Generelt sett var det en vending som tok
opp i seg elementer av rituell performativitet og mytedramaturgi, og som bidro til bevisstgjøringen
av det fysiske uttrykket som et selvstendig uttrykk i skuespillerens arbeide med mytemateriale
(Arntzen 1980b, 21-27). Tuukkaqs spesielle uttrykksform må sees på denne bakgrunnen, selv om
Reidar Nilsson kan ha hatt inspirasjonskilder annetsteds fra. Tilsammen fikk disse uttrykksformene
stor betydning for det senere Silamiut og Grønlands Nationalteater og Teaterskolen i Nuuk. Det
må også understrekes at den spillestilen som sprang ut fra Tuukkaq ikke er forvaltet som en kopi
men heller som en inspirasjonskilde, med åpning for andre inspirasjonskilder og utveksling med
andre urbefolkningsteatre slik det gjør seg gjeldende ikke minst i et inter-nordisk perspektiv, noe
som jeg vil se nærmere på. Deretter kommer jeg tilbake til noen av forestillingene, og jeg vil til slutt
se på det grønlandske teaters samfunssmesige betydning.
En antropologisk vending
Antonin Artauds ideer om pusterytme og skuespilleren som en levende hieroglyf, et levende
tegn, bidro til å utvikle forståelsen for en kroppsfigurativ spillestil (Artaud 1972, 206). Han var
inspirert av den balinesiske dansegruppen som opptrådte på verdensutstillingen i Paris i 1931, og
gjennom sin interesse for det mytiske og mytedramatiseringer i forbindelse med sitt senere besøk
hos Tarahumara-indianerne i Mexico, bidro han til å se sammenhengen mellom spillestil, myter
og ritualer. Jerzy Grotowski utviklet slike ideer om skuespillerkunsten i stor grad gjennom studier
av orientalske teaterformer med sitt fokus på kroppens figurativitet, og hvordan spillestilen skulle
utvikles gjennom teknisk trening. Det betød også at han så på teksten som en myte skuespilleren
måtte trenge inn i. Han fant inspirasjon til dette i en reise til Ural i 1956, hvor han ville sette seg
inn i asiatisk religion og tenkning, såvel som i 1962 da han var på reise til Kina for å studere Pekingoperaen som eksempel på asiatisk teatral gestikk. I dette ligger mye av kimen til å forstå kroppens
figurativitet og myten som en rituell dramaturgisk struktur. Grotowski var opptatt av at teksten i
seg selv ikke var teater, men blir teater gjennom skuespillerens bruk av den.
(...) Skuespilleren er det som skal lede tilskueren til den konfrontasjonen som møtet med de
myter og kollektive opplevelsesformer som det tekstlige utgangspunktet representerer, og som
formidles gjennom den sceniske fremstillingen. (Arntzen 1980b, 23)
Gjennom Meyerhold hadde Grotowski lært at en forestilling ikke var en representasjon av en tekst
men en respons på et forelegg, altså ikke en underkastelse men en reaksjon. I denne innsikten
ligger en kime til å forstå det performative såvel som det antropologiske. I det orientalske teater
så Grotowski en høyt utviklet teknikk hvor gestene eller det kroppslige tegnspråket dannet
basis for kommunikasjonen. Han beundret kompleksiteten i dette tegnspråket, men erkjente
samtidig at det ikke lar seg overføre direkte til en europeisk tenkemåte i teatret, hvor det logiske
handlingsforløpet sto i sentrum. De orientalske skuespillerne viser dette ved at de er herrer over
sine kropper (Grotowski 1972, 21).
Utgangspunktet for en forestilling er at skuespillere improviserer over et scenario, slik som det
også var kjent i Commedia dell Arte. Teatret kan imidlertid ikke eksistere uten skuespillere, slik
Grotowski ser det (Arntzen 1980b, 22, Grotowski 1968, 32). Teatret er slik sett et møte mellom
skuespillere og tilskuere, og det er nettopp denne innsikten Eugenio Barba tok videre i Odin
Teatret, i tillegg til forståelsen av dramaturgi som en serie med ritualer som bygger på forskjellige
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myter som så uttrykkes gjennom de fysiske handlingene.
I en antropologisk såvel som en performativ rituell vending er danseren eller skuespilleren
i fokus, og utvikler selv sitt materiale i en utveksling med arbeidsprosesslederen og tilskuerne.
En slik forståelse av skuespilleren går igjen i teaterformer som ikke bare er knyttet til orientalske
teaterformer, men også til teatrale og rituelle performative uttrykk basert på fortelling gjennom fysisk
formidling. Dette kjenner man til i grønlandsk maske- og trommedans hvor sjaman-tradisjonen er
bakenforliggende. Dermed har disse grønlandsk-inuittiske uttrykksformene likhetspunkter med de
orientalske tradisjonene. Disse er sentrale inspirasjonskilder for teaterlaboratoriegruppene. Disse er
preget av den antropologiske vendingen forstått som en teaterestetisk retning, noe som Tuukkaq er
et eksempel på og som Reidar Nilsson bidro til å videreutvikle. Dette korresponderer med myten
som grunnlag for en forestilling (Arntzen 1980b, 23, Grotowski 1968, 27-53). Reidar Nilsson var
ved Odin Teatret i 1974, og han omtales som en av de skuespillerne som gikk ut av Odin Teatret
for å starte sin egen gruppe (Barba 1989, 271).
Den antropologiske tenkemåten korresponderer med ønsket om en teaterform og en
skuespillerkunst som ønsker å formidle myter og ta i bruk sjamanistiske ritualer, og disse igjen
var nært knyttet til rytmen, trommen og den spirale eller sirkulære dramaturgien som i mange
kulturer ligger i mytens univers. Den svarer til utendørsforestillingens sirkel som er typisk for
forskjellige teater- og danseformer, og som kommer til uttrykk ved at en forestilling foregår i møtet
mellom to sirkler, en som i en indre bevegelse omslutter skuespillerne og en som i en ytre bevegelse
omslutter publikum. Jeg tror at Reidar Nilsson må ha sett en parallell mellom en slik sirkulær
teaterforståelse og den grønlandske maske- og trommedans-tradisjonen. I dette perspektivet kan
en si at urfolksteatret er preget av en sirkulær eller spiral dramaturgi.
Urfolksperspektivet kan anvendes på de arktiske folkene med nomadisk bakgrunn, og kan dermed
sees i forhold til et begrep om det nomadiske, den livsformen som preget det miljøet mytene sprang
ut fra. Nomade og forestillingen om det nomadiske er et konkret begrep og en anvendt metafor på
samme tid. Det innebærer at nomade kan forståes i forskjellige kontekster, både som logosentrisk
og antropologisk. Gilles Deleuze og Félix Guattari bruker i teksten Nomadology. The War Machine
nomade i metaforisk forstand som bilde på bevegelse i landskap slik som fremrykninger i krig,
men kan også brukes om migrasjonskunstnere (Deleuze 1986, 73). Mitt imellom det konkrete og
metaforiske står den type kunstneriske uttrykk som er knyttet direkte til landskapet for nomadisme.
I arktisk Canada er det menneskeskapte spor i tundralandskapet med utspring i inuittiske
kulturer. Deres funksjon var å synliggjøre spirituelle aspekter ved landskapet og fungere som veivisere
på tundraen. Det er menneskelagde steinrøyser som er utformet som menneskelige skikkelser, og
som på inuittisk er kjent som inukshuk i betydningen menn av stein, eller inukshuk som det heter
i tittelen til en bok av Hallendy (Hallendy 2000). I nomadiske urbefolkningskulturer slik som den
grønlandske, var det dessuten vanlig at sjamanen, den åndelige lederen, gjennom rytmisk tromming
skulle komme i transe og få kontakt med åndene (Jensen 2007, 16-18). Det var nødvendig å holde
en fredelig kontakt med ånderiket, særlig dyrenes ånder, av hensyn til balansen mellom natur og
menneske. I Grønland har maskedans og trommedans samt tupilakker hatt slike rituelle funksjoner.
Jon Nygaard har forsket på de arktiske urfolkenes tradisjonelle former for teatrale uttrykk og
hvordan de har utviklet seg. For Nygaard er det en selvfølge at han omtaler disse som teaterformer
med en utviklet skuespillerkunst, og da antar jeg at at han mener skuespillerkunst forstått som
fortellertradisjoner eller rituelle, sjamanistiske opptredener (Nygaard 1998, 108-29). Ut fra
det billedmaterialet Nygaard har samlet er det mulig å gi ham rett i at der er visse ytre likheter
mellom tegnsystemer i asiatiske teaterformer og de arktiske urbefolkningenes tradisjonelle sceniske
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uttrykksformer, noe jeg mener kan bekreftes av åpenbare likheter mellom det figurative uttrykket i
den orientalske tradisjonen og den antropologiske vendingen som kom med Grotowski og som Odin
Teatret også bidro sterkt til.
I September 1985 holdt Nordisk Teaterkomité et samisk dramatikerseminar i Kautokeino med
den dansk-grønlandske filosof og dramatiker Ulla Ryum en av foreleserne. Dette møtet skulle få
stor betydning for det nystartede norske, samiske teatret. Hennes engasjement for det som etter
hvert ble kalt for urfolksteater kom til uttrykk i et intervju Per Brask gjorde med Ryum. I dette sa
hun at urbefolkningene (forstått som Den fjerde verdens befolkning) har begynt å bruke teater og
urbane medier for å uttrykke sin selvrespekt (Brask and Morgan 1992, 118-29). I teaterarbeidet
må imidlertid andre dramaturgier enn den aristoteliske spenningsdramaturgien foretrekkes, fordi
det er nødvendig å ha andre arbeidsgrep når det kommer til å arbeide med mytemateriale og lokale
fortellertradisjoner. For å utvikle slike må man forstå kompleksiteten i etniske kulturelle tradisjoner.
Fortellermåtene i for eksempel den samiske folkelige tradisjon med sin særegne mytologi berører
menneskets forhold til naturen og hvordan det må være en dialog mellom menneske og natur. Ryum
ser altså sammenhengen mellom fortellermåter hos den arktiske urbefolkningen og idéen om en
sirkulær eller spiral dramaturgi, og som er mer basert på assosisasjonsprosesser enn linearitetsprinsippet
i det aristoteliske drama (Hansen 2006, 22-24).
Det at urbefolkningsteater får et sterkt preg av hybriditet, er noe Per Brask har reflektert over,
og han kommer frem til at det må ha noe å gjøre med en kulturform hvor det å tenke i bilder og
symboler står sentralt. Brask presiserer det ved å vise til hvordan Ulla Ryum i et intervju har vist til at
urbefolkninger har tatt i bruk teater og urbane media for å uttrykke sin selvrespekt og sine komplekse
etniske kulturtradisjoner både gjennom lm og teater. Det hybride ligger i det å bruke forskjellige media
og dramaturgiske fortellermåter, både gjennom det lineære og ikke-lineære (Arntzen 1994/1995,
73). En parallell til en slik hybriditet gjenkjennes også i inspirasjon fra folkekunst i andre samfunn,
slik som i de baltiske landene, hvor kristendommen ble introdusert sent. Disse landene har særlig i
teater og visuell kunst hatt en sterk avantgardisme preget av symbolisme, noe som er et argument for
at disse prosessene ikke bare er knyttet til arktiske urfolk men også til subarktiske områder i Nord
Europa og Sibir (Rapetti 2018, 12-17).
Inter-nordisk og arktisk teaterutveksling
Det første samiske teater var Dálvadis i Karesuando i Nord Sverige på grensen til Finland, grunnlagt
av Åsa Simma, Ida-Lotta Backman og Harriet Nordlund i 1971, Åsa Simma kom til å oppholde seg
over lengre tid ved og trene med Tuukkaq i Fjaltring. Senere er dette teaterinitiativet i Sverige blitt
til Giron Sámi Teáhter i Kiruna, først etablert som Sámi Téahter i 1992, mens Beaivváš Sámi Teáhter
ble startet i 1981 som friteatergruppe i Kautokeino i Norge, og som fra 1990 hadde status som
samisk regionteater (Arntzen 1994/1995, 70-75), og deretter tildelt status som samisk nasjonalteater
fra juni 2009 (Beaivváš Sámi Našunálateáhter). Det hører med til Beaivváš Sámi Našunálateáhters
oppgaver å turnere ikke bare i Norge, men også i Nord Sverige og Nord Finland. Dessuten hadde
Nord Norge, Finnmark og Sápmi på 1970-tallet erfart noe av den samme identitetsbygging som
Grønland i samme tidsperiode.
Det var i utgangspunktet ingen tradisjon for å drive profesjonelt teater på samisk språk, så forbildene
ble i stor grad hentet utenfra, selv om fortellertradisjon, joiken og en samisk gjøglertradisjon også må
sees på som forutsetninger (Oskal 2009, 26-31). Gjennom Makka Kleist kom noe av tenkningen og
spillestilen i samisk og nord-skandinavisk teater til å få betydning for det grønlandske. Under sine
mange år i Nord Norge demonstrerte Kleist bl.a. maskedans for den norske kulturelle konteksten,
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slik som ved å få laget et fjernsynsprogram på norsk TV med demonstrasjon og forklaring av
maskedansen. Kleist var også aktiv som skuespiller ved Beaivváš, den frie gruppen Sampo Teater
og ved Hålogaland Teater. Kleist samarbeidet en del med Anitta Suikkari, en finsk skuespiller som
i 2001 iscenesatte den svenske dramatikeren Per Verner Carlsons Kajakkvinnan. Det er et skuespill
med en grønlandsk tematisk bakgrunn og som ble laget i en bearbeidelse av Harriet Nordlund i
en samproduksjon mellom Sampo Teater og Beaivváš. Verner Carlsons skuespill og oppsettingen
viser hvordan det grønlandske blir tatt opp som dramatisk tema i skjæringspunktet mellom en
fornuftsbasert og en intuitiv forståelse i forhold til det å kunne skjelne mellom hva som er en kano og
hva som er en kajakk, noe som kan sees i forhold til hvorvidt spiraldramaturgien kan sees i forhold til
en feminin dramaturgi, noe som antydes av Ulla Ryum selv (Ryum 1987, 40).
Tuukkaq, et “mytedramaturgisk” grønlandsk teater
Tuukkaq arbeidet i utgangspunktet i forhold til den antropologiske vendingen, med forskjellige
former for fysiske uttrykk. Inuit-Menneskene (1977) og Nattoralik (1980) er veldig gode eksempler
på dette, med sine forskjellige former for fysiske og kroppsfortellende former i spillstil og scenografi.
Nattoralik er grønlandsk for “ørn”, og forestillingen bygde på inuittiske sagn, slik som det som
handler om hvordan menneskene sjenker festens gaver.
Sagnet ble fortalt til Knud Rasmussen av Sagluaq fra Colville River i Alaska.
(…) Der var engang en tid, da menneskene ingen glæder havde, hele deres liv var arbejde,
mad, fordøjelse og søvn… (sitert etter programmet i min anmeldelse (Arntzen 1980a)).
Etterpå kom en tid hvor mennesket var som født på ny og livet fikk en dypere mening gjennom
erkjennelsen av samværets gleder, som det heter i sagnet forestillingen bygget på (Arntzen 1980a).
Tuukkaqs forestilling besto av en rekke situasjoner med fysisk teater, sang, dans og resitasjon; som
altså var en slags mytedramatisering ofte i sirkulære sceniske løsninger. I Nattoralik var, slik jeg så
det i min kritikk av forestillingen, det mest vellykkete visuelt sett scenen hvor ørnemoren lærer en
ung inuitt å bruke sin kropp og stemme i sang og rituell sjamanistisk dans og maskebruk. Dette var
former som man også kunne finne i andre iniuttiske områder, foruten i de samiske områdene i Nord
Skandinavia hvor det hadde vært fokus på hvordan sjamanen (samisk: noaiden) gjennom rytmisk
tromming kommer i transe og får kontakt med dyrenes ånd i forbindelse med forberedelser til jakt.
Det var nødvendig å ha en fredelig kontakt med ånderiket av hensyn til balansen mellom natur og
menneske. Dette kan godt sees i lys av det som Kristian Olsen skriver:
(...) The fundamental idea of the American mythologist Joseph Campell is that myths are
masks sent by God – the God or Gods of a particular culture – and which has been donned
to express important universal experiences. Through times people have used these messages to
relate to the wonders of existence, to yield to forgotten psychic resources, to search for identity,
to hold on to different phases of life through rituals, even though the modern person often
suppresses insight and knowledge to be able to conform to a rational lifestyle. (Olsen 2008,
10)
I denne formuleringen ligger mye forklart som er typisk for urbefolkningsteater i lys av den
antropologiske vendingen, og det forutsetter kjennskap til arktiske urfolks kultur. I følge Ole
Jørgensens omtale i sin artikkel om Tuukkaq-teatret (han skriver Tukak, ikke Tuukkaq) ble
forestillingen Kattuta-Let Us Unite spilt på engelsk. Det var en kabaret som blant andre steder ble
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vist for 300-400 fanger i Lompoc Prison, California, i 1982, i et fengsel med fanger av inuittisk og
amerindiansk bakgrunn. Gruppen, skriver Jørgensen, var bekymret for hvordan publikum skulle
reagere på budskapet, men det gikk veldig bra. Fangene sluttet massivt opp om forestillingen og dens
budskap (Jørgensen 2008, 36). Tuukkaq turnerte også med andre forestillinger i USA, Alaska og
Canada og tilsammen ble det besøk i 27 byer (Jørgensen 2008, 37). Det sier noe om relevansen for
Tuukkaq som en internasjonal teatergruppe med et nedslag som få andre.
(...)Throughout its 18-year history the Tukak Theatre has constantly evolved and moved
forward – like the skilled hunter seeking new goals and challenges to survive in the harsh and
dangerous environment. Placed as it is next to the great North Sea no doubt the powers of
Nature have influenced the creative process of the actor and the theatre, on an abstract level
as well as in the everyday spiritual and physical training. (Jørgensen 2008, 39)
Dermed ser vi en beskrivelse som berører kontakten med naturen og det “store havet” som Nordsjøen
er. Om dette viser til Fjaltring og nærheten til Nordsjøen i det vestlige Danmark, er litt uklart for
meg, men omgivelsene der er kanskje det nærmeste man kommer i Danmark til en voldsom natur
som i seg selv er inspirerende.
Silamiut og arven fra Tuukkaq
I en artikkel om scenisk fremstilling og teater i Grønland, viser Stig Jarl til at Inuit – Mennesket,
ble en forestilling som fulgte med til Nuuk i forbindelse med etableringen av Silamiut i 1984
(Jarl 2007/2008, 8). Silamiut var uten tvil sterkt preget av arven fra Tuukkaqs fysisk-teatrale
fortellertradisjoner med basis i den grønlandske myte- og sagntradisjonen og med røtter i maskedans
og trommedans, en tradisjon som også ble anvendt i populære genre som musikkteater, familie,
barneforestillinger. Mytemateriale er så blitt performativt og kroppsfigurativt bearbeidet i forhold
til en sirkulær og myte-basert dramaturgi, slik som Makka Kleist gjorde det i fortellerteatret
Eskimunngooq-Eskimohistorier i 1992 med grønlenderen eller inuitten som rollefigur. Det var en
forestilling som senere ble satt opp ved Hålogaland Teater i Tromsø (2002).
Silamiuts åpningsforestilling til det grønlandske kulturhuset i Nuuk, Katuaq i 1997, ArserneritNordlyset, var i en koreografi av den norske danseren Indra Lorentzen. Denne produksjonen ble vist
på Festival of Dreaming i Sydney, Australia, 1999, som var en festival for urbefolkningers kunst og
teater, støttet av Sydney 2000 Olympic Arts Festival (1997-2000), <webref: https://trove.nla.gov.au/
list?Id=1219>. Lorentzen hadde tilsammen ni oppsettinger ved Silamiut i denne perioden, som alle
var basert på samisk og inuittisk mytologi. Den samtidige Nigarlik-The Circle var basert på samisk
mytologi og naturforståelse slik det ble formulert i et dikt av den samiske forfatteren Elle Hansa: The
Circle of Life, hvor det i engelsk språkdrakt heter:
(...) The Creator created the Earth as round.
He created the grass and the trees, the birds, fish and animals
to fulfill the purpose of creation.
And He created the four human races,
Black, white, yellow and brown.
And set them to the East, North, West and South. (Jørgensen 2008, 43)
Dette bildet på liv som tilknyttet en sirkulær livsoppfatning, er reflektert i den omtalte sirkulære
eller spirale dramaturgien. Den blir også symbolet på en teaterform som viser skapermyten i et
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urbefolknigsperspektiv. Dette perspektivet er delt mellom en samisk og en inuittisk forestilllingsverden.
Indra Lorentzen arbeidet i en svært figurativ og kroppsnær stil med ytende bevegelser i sirkulære,
romlige bevegelsesmønstre. Hun var også engasjert ved tilsvarende teatre og grupper i Norge og
Sverige, slik som Sampo Teater, Västanå Teatret og Beaivváš Sámi Našunálateáhter.
Silamiut etter hvert til en sterk utveksling med det nordnorske teatermiljøet, slik som den frie
teatergruppen Sampo, det regionale institusjonsteatret Hålogaland Teater og Beaivváš. Simon
«Mooqqu» Løvstrøm var kunstnerisk leder ved Silamiut fra 1984 frem til 2002 og fra 2003/2004
overtok Svenn B. Syrin med bakgrunn som skuespiller og instruktør ved Hålogaland Teater, hvor
han hadde vært skuespiller og instruktør. Simon Løvstrøm reiste til Illulissat hvor han ble leder
av kulturhuset Sermermiut, hvor han i 2005 startet teatergruppen Inuit Theatre (Jarl 2007/2008,
8-10).
Oppsummerende kan det sies at Silamiut var preget av mangfold i valg av sceniske genre fra
dramatisk teater til dans og musikkteater. I 2006 satte den norske koreografen og danseren Jo
Strømgren opp en produksjon under tittelen Polaroid, en produksjon som “tager gas på vores
begreber om eskimoer” (Jarl 2007/2008, 8). Det var en samproduksjon med Nordens Institut i
Grønland (NAPA) og Jo Strømgrens kompani, og slik sett var det ikke en Silamiut-produksjon,
men kan sees i sammenheng med den antropologiske vendingen såvel som i perspektiv av arven
etter Tuukkaq. Polaroid skulle turnere i hele Norden, og i følge en anmeldelse av Karsten Sommer
i KNR var det “et spennende teater mot en ny horisont.” <webref.: 30. 9. 2006: https://knr.gl/en/
node/154781>.
En regulær Silamiut-produksjon var Macbeth etter William Shakespeare. Denne produksjonen
ble oppført som fortellerteater i 2007 med Makka Kleist som eneskuespiller, og den var i regi av
Svenn B. Syrin basert på en oversettelse til grønlandsk ved Moses Olsen.
(…) Det er psykologiske fortellinger om, hvad der sker, når dyret i mennesket får lov til at
overtage. Grådigheden. Det primitive i os alle. (Quodgaard 2007)
På den annen side var det ifølge kritikken i Sermitsiaq en forestilling som var preget av en sterk
språkpoesi samtidig som den også var full av uhygge, men i hovedsak var var den sterkt poetisk.
Det heter seg også at det var “meget forfriskende at høre det grønlandske sprog, fremført på en så
nyskabende måde.” Den ble fremført i Katuaqs lille sal, hvor det var “uhyggelig og mørkt. Røde og
sorte stearinlys ble tent og slukket.” <webref 11.11. 2007: https://sermitsiaq.gl/kultur/article21211.
ece?service=print>.
Grønlands Nationalteater og Teaterskole
Svenn B. Syrin ble den første teatersjef for Grønlands Nationalteater som startet opp i 2011, noe
som var et resultat av teaterloven som han og Makka Kleist hadde vært med på å utforme. Grønlands
Nationalteater er blitt et urbant teater, men i sin funksjon er det viktig å holde på utgangspunktet
i Tuukkaq og Silamiut, og basisen i den antropologiske vendingen samt den sirkulære og spirale
dramaturgien. Uten dette ville noe av konteksten og stilforståelsen falle bort, noe jeg tror både den
nåværende teatersjefen Susanne Andreasen såvel som lederen av teaterskolen frem til 2018, Varste
Mathæussen, har vært klar over. “Ny teaterchef vil udvikle grønlandsk teater”, heter det i et oppslag
med Andreasen <webref.: knr.gl. 2.8. 2015: https://knr.gl/da/nyheder/ny-teaeterchef-vil-udviklegrønlandsk-teater>.
Den unge norske teaterregissøren Tormod Carlsen gjorde oppsettingen av Minik om grønlenderen
Minik på utstilling i New York, noe som jeg mener belyser det som kan kalles postkoloniale
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spenninger; i den forstand at den “koloniale” skjebnen til Minik blir belyst med grønlenderen
som ble tatt med til New York i 1897 og vist frem på et museum. Det er en ydmykelse Minik
til å begynne med ikke forstår eller erkjenner. Han får jo godt betalt. Men da han har erkjent
ydmykelsen og vender tilbake til Grønland, er det for sent. Han har glemt språket og reiser tilbake
til New York hvor han dør. Spillet foregår mot en stor projeksjon av museet, og skuespillerne
fremfører historien også med bruk av musikalske virkemidler, slik det fremgår av tilgjengelig
dokumentasjon i forbindelse med at oppsettingen reiste på turné til Tyskland <webref.: 9.11.
2015: https://sermitsiaq.ag/ node/183235>. Tormod Carlsen fikk flere oppdrag på Grønlands
Nationalteater, slik som med å sette opp Svenn B. Syrins bearbeidelse av Ludvig Holbergs Jeppe
på Berget under tittelen Jappa i 2016, hvor altså Jeppe ble omtolket til det mer grønlandske Jappa,
med kolonibestyreren som baronen og med hans medhjelpere som kolonibestyrerens assistenter.
Denne oppsettingen spiller også en del på alkoholisme i det grønlandske samfunnet. Carlsen sier i
instruktørens forord til programmet, at det handler om å se seg selv i disse rollene. .
(…) Hvad nu hvis vi stjæler en af de mest kendte danske historier, og siger at den er
grønlandsk? (Carlsen 2016, upaginert)

Billedidentifikation JAPPA På billedet fra venstre mod højre skuespillere: Makka Kleist, Miké Thomsen og Majbritt
Bech. Fotograf: Nunatta Isiginnaartitsisarfia/Gerth Lyberth.

46

Knut Ove Arntzen

Billedidentifikation: Aasarisseruttoraa. Fra venstre mod højre skuespillerne: Nukakkuluk Kreutzmann, Miki Petrussen,
Aviaaja Petersen og Else Danielsen. Bag Else står Arnaq Petersen. Fotograf: Nunatta Isiginnaartitsisarfia/Gerth Lyberth.

2018 gjorde Makka Kleist en bearbeidelse av Shakespeare’s En skærsommernatsdrøm (norsk:
En midtsommernattsdrøm), og som i Kleists bearbeideles og ny-oversettelse til grønlandsk
språk og kontekst fikk tittelen Aasarisseruttoraa. Det var en iscenesettelse med sterke elementer
av vandreteater. “Shakespeare: Forklædt blandt ånder” var tittelen på oppslaget i Nettavisen
Sermitisiaq om forestillingen, som også skulle være en fantasireise for ungdommen.” <SchultzNielsen, webref.: 11.6.2018: https://dev.sermitsiaq.ag,> Ny- eller re-kontekstualisering vil si at en
bearbeider kjente skuespill, gjerne klassikere til å passe til den kulturelle og historiske kontekst de
settes opp i. Dette var særlig en trend i Canada på 1980 og 1990-tallet, og da særlig i Québecprovinsen hvor skuespill skrevet av for eksempel Henrik Ibsen ble ny-oversatt og bearbeidet til å
passe bedre inn i Québec som historisk, språklig og kulturell kontekst. En slik re-kontekstualisering
ble i og for seg etterlyst av dramatikeren Jokum Rohde som deltok i Ord mod nord-seminaret,
avholdt i forbindelse med Nordisk Dramatikerunions årsmøte i september 2007, og med deltagelse
av grønlandske teater- og filmfolk. I et intervju som Maja Ravn førte med Rohde sier han at
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han etterlyser klassikeroppsettinger, samtidig som han har hørt om Svenn B. Syrins oppsetting av
Macbeth med Makka Kleist, og fortsetter:
(…) Jeg spurgte dem, (de grønlandske teaterfolkene, min anm.) hvorfor de ikke spillede
Ibsen, Euripides, altså dramatiske klassikere? ..., men det er tydeligt, at deres dramatiske
tradition hovedsageligt består af Inuit-sangene og -fortællingerne omsat til scenen. (Ravn
2007/2008, 15).
Med grunnleggelsen av Grønlands Nationalteater har det nok ikke gått helt i oppfyllelse slik Rohde
tenkte seg det, men heller i retning av å se styrken i den iniuttiske tradisjonen, og la det bli en
inspirasjon til å lage sitt eget teater med sine egne tolkninger, og da gjerne også gjennom nykontekstualisering av klassikere. Men Rohde pekte i intervjuet med Maja Ravn absolutt på noe
som var relevant å ta med seg videre, og som gikk i retning av å oppfordre til nytenkning, om
enn ikke brudd med Tuukkaq-tradisjonen. I forlengelsen av det kan det slåes fast at stilen og

Billedidentifikation: Trails and Tales of Nuuk. Fra venstre mod højre skuespillere: Aviaaja Petersen og Najattaajaraq
Joelsen. Fotograf: Nunatta Isiginnaartitsisarfia/Gerth Lyberth.
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erfaringene fra Tuukkaq og Silamiut er blitt bearbeidet og videreført ved Grønlands Nationalteater
og Teaterskole. Til tross for forventninger om ny-orientering og et mer klassisk eller mainstreamorientert teater på 1990-tallet, forblir Tuukkaq-spillestilen fortsatt viktig slik gjenopptagelsen av
Inuit – Mennesker med teaterskolens elever i 2017 viste. Maskedans ble også brukt i en av scenene
i forestillingen Angutivik – Den grønlandske mand, som ble produsert i samarbeid med det danske
Teater Freeze Productions og iscenesatt av Hanne Trap Friis i 2017, og som er nærmere omtalt i
Annelis Kuhlmanns artikkel i denne Peritpeti-utgivelse om Grønlands teaterhistorie.
En skærsommernatsdrøm, som ble spilt 15-17. juni 2018, var den tredje avgangsforestilling for
elevene ved Teaterskolen (skuespillerskolen) ved Grønlands Nationalteater, og som ble grunnlagt i
2012 i tradisjonen fra både Tuukkaq og Silamiuts satsning på å utdanne skuespiller. Teaterskolen
er blitt omtalt som “Den eneste teaterskole i Arktis” (Petrussen 2018). Skuespillerelevene slipper til
i de oppsettingene ved Grønlands Nationalteater som blir spilt ordentlig, i den forstand at elevens
avgangsforestillinger er en del av Nationalteatrets regulære produksjoner. Varste Mathæussen
fortalte at hun la vekt på å beholde den kroppslige fortellerstilen eller den kroppslige figurativiteten
som jo er en arv fra Tuukkaq (Mathæussen 2018).
Under mitt forskningsopphold i Nuuk i juli-august 2018 fikk jeg sett sett en av Nationalteatrets
produksjonene, Trails and Tails of Nuuk. Theatre and history combined. Det er en forestilling både
for turister og lokalbefolkningen i den sesongen hvor Nuuk og Grønland har flest tilreisende. Den
ble vist som en gjenopptagelse i august 2018. Det er en utendørs vandreforestilling som handler
om Nuuks historie med utgangspunkt i kolonihavnen med fortellinger om de som levde i Nuuk
i tidligere tider. I spillestilen hadde den mer preg av fortellerteater enn av kroppslig figurativitet.
Forestillingen var lagt opp med spillesteder eller stasjoner ved forskjellige bygninger, og til slutt
stoppet den opp ved skulpturen Havmoderen i strandområdet i kolonihavnen. Slik sett knyttet
den an til Grønlands mytologi, og i kombinasjon med historiefortellingen formidlet det mye om
Nationalteatrets og i det hele tatt om kulturarrangementets samfunnsmessige betydning, noe som
jeg vil si litt mer om i neste avsnitt.
Samfunnsmessig og kulturell betydning
Kulturarrangementenes betydning for det å skape identitet i det grønlandske samfunn er
redegjort for i en masteroppgave fra Tromsø, Norges Arktiske Universitet, UiT. Kai Arne Ulriksen
hadde forresten Silamiut som arbeidsbase for sin samfunnsvitenskapelige undersøkelse av
kulturarrangementenes betydning, og han kommenterte Silamiuts oppsetting av Sarah Kanes 4.48
Psykose med en henvisning til Svenn B. Syrin som uttaler at:
(...) forestillingen er et ’must’ for mennesker som arbeider med psykiske lidelser, sosialrådgivning,
som kjenner noen i faresonen eller som selv har hatt ønsker om en annen tilstedeværelse og
ikke kjenner en annen løsning. (Ulriksen 2010, 48)
Ulriksens masteroppgave er en studie i avkoloniserte kulturarrangement og deres betydning, og
den ser nettopp på kulturarrangmenter i sosiale og samfunnsmessig sammenhenger; som vi altså
forstår teatret bidro til å belyse på flere måter. Oppgaven peker på betydningen av utbyggingen
av en selvstendig grønlandsk kultur i sammenligning med en tilsvarende situasjon for de samiske
områder i Norge, noe som i begge tilfeller kan sees på som del av en avkoloniseringsprosess.
Det er ingen tvil om den samfunnsmessige betydningen av grønlandsk teater når det gjelder
identitetsbygging og ivaretagelse av grønlandske tradisjoner, noe jeg tror ikke i så stor grad hadde
vært mulig uten estetisk nyskapning også i teatret. Jeg vil hevde at nettopp tradisjonen fra Tuukkaq
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og gjenoppdagelsen av egne kulturelle uttrykksfomer, slik som maskedans og trommedans,
har bidratt til å skape en selvstendig avantgarde i grønlandsk teater. Den har bidratt til å gjøre
grønlandsk teater mer selvstendig i forhold til de danske tradisjoner for drama og gruppeteater, selv
om de ellers har hatt stor innflytelse i Grønland. I dette ligger en avkolonisering, og nettopp det
tror jeg har bidratt til å utvikle det overlevelsessamfunnet Svenn B. Syrin skrev om i 2007:
(...) Men Grønland har til forskjell fra flere andre postkolonialistiske traumer ikke vært
herjet av indre stridigheter som borgerkrig eller etnisitetskonflikter. Og landet forbedrer
langsomt den generelle levestandarden, selv om gapet mellom fattig og rik blir større. Så for
deler av befolkningen handler det om å overleve med æren i behold på et eksistensminimum.
(Syrin 2007/2008, 19)
Dette ble skrevet 10 år før seminaret som ble avholdt i oktober 2017, og som ga meg inspirasjon
til å skrive denne artikkelen. Teatret har bidratt til “overlevelse med æren i behold” for både et
postkolonialt Grønland, såvel som et tilsvarende postkolonialt Sápmi i Nord Skandinavia. Jeg tror
at jeg i noen grad har fanget kompleksiteten i den nyere grønlandske teaterkunsten sett med et
teatervitenskapelig blikk; hvordan antropologisk vending og stilen med de ny-kontekstualiserte
klassikere har løftet frem en teaterkultur som vekker internasjonal interesse. Det har skjedd med
basis i Tuukkaq og den inter-nordiske utvekslingen.

Abstrakt
Denne artikkelen tar for seg utviklingen av profesjonelt teater i Grønland på basis av Tuukkaqtradisjonen og den antropologiske vending. Denne tradisjonen ble videreført i Silamiut-gruppen
og senere Det grønlandske nationalteater og Teaterskolen i Nuuk. Teatrets betydning for
avkolonisering av kulturlivet er også et viktig anliggende for artikkelen.
Abstract
This article gives an outline of the development of professional theatre in Greenland based in the
Tuukkaq-tradition and the anthropological turn. This tradition was taken on by the Silamiutcompany and later the Greenlandic National Theatre in Nuuk by and The Theatre School. Theatre’s
impact on the decolonization of culture in Greenland is also an important statement.
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Scenekunst i Grønland
Fra projektteatre til Nationalteater
Af Ivan Burkal
På Inatsisartuts (Landstingets) efterårssamling i 2010 blev Grønlands første teaterlov enstemmigt
vedtaget. Forslaget om et Nationalteater blev allerede fremført at Hans Lynge i 1965, men først
med udarbejdelsen af teaterredegørelsen i 1996 blev der skabt grundlag for og forhåbninger om et
Grønlandsk Nationalteater. Etableringen af Kulturcentret Katuaq i Nuuk i 1997 skabte yderligere
forhåbninger om bedre forhold for teatervirksomheden dvs. Silamiut Teatret, der blev etableret i
Nuuk i 1984 af grønlandske skuespillere fra Tuukkaq Teatret i Fjaltring. Hverken teaterredegørelsen
eller åbningen af Katuaq medførte bedre forhold for scenekunsten. Der skulle således gå mere end 15
år inden Nunatta Isiginnaartitsisarfia (NUIS)/Grønlands Nationalteater blev etableret 1. januar 2011,
mens skuespilleruddannelsen optog de første elever i efteråret 2012.
Denne artikel vil gøre rede for, hvordan scenekunsten er gået fra tilskud over projektteatrene,
Tuukkaq Teatret og Silamiut Teatret, til et fast finanslovstilskud til Nationalteatret – NUIS.
Artiklen bygger i videst muligt omfang på faktuelle oplysninger, som f.eks. kan findes i finanslovene,
redegørelser o.l. I beskrivelsen af de sidste 30 års teatervirksomhed har jeg fundet det hensigtsmæssigt
at dele materialet op i 3 områder:
Den grønlandske finanslov (1984-2019)
Redegørelser, seminarer mv. (1990-2008)
Lovgivningsarbejdet (2006-2010)
Artiklen rundes af med afsnittet slingrekurs i kulturpolitikken, som bindes sammen af mine personlige
oplevelser fra arbejdet med teatervirksomheden i departementet. 1
Finansloven som kulturpolitisk instrument
På Naalakkersuisuts (Landsstyrets) hjemmeside (www.naalakkersuisut.gl) er det muligt at finde
oplysninger om finanslovene helt tilbage til 2003. Vil man længere tilbage i tiden, må man finde de
gamle fysiske udgaver af finanslovene. Det kan være en stor udfordring, og det har ikke været muligt
at nå længere tilbage end til 1984.
En anden udfordring er at finde de finanslovskonti, hvor midlerne til teatervirksomhed har været
afsat. 2 Bevillinger eller tilskud på finansloven kan enten have sin egen hovedkonto eller være en del af
en fælles konto med flere tilskudsmodtagere inden for kulturområdet.
Ved at gå tilbage i finanslovene, dvs. fra 2019 og tilbage i tiden, kan man følge ændringerne og de
brud, der har været i de kulturpolitiske prioriteringer.

1) I perioden 1998-2011 var jeg ansat som konsulent i Departementet for Kultur, og jeg var derfor tæt på
arbejdet med scenekunsten og ikke mindst arbejdet med teaterloven.
2) Scenekunsten har i perioden 2009-2011 hørt under Styrelsen for Kultur og 2011-13 under Departementet
for Familier og Kultur. Fra 2013 kom området igen tilbage til Departementet for Kultur.
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I nedenstående figurer har jeg periodisk afgrænset bevillingerne som vist i skemaet ovenfor til de
formål, der fremgår af finanslovene dvs. til NUIS, Teatervirksomhed (Silamiut), teater og film
(Silamiut) og andre tilskud til kultur (Tuukkaq og Silamiut). Det vil sige at:
Figur 1 viser de årlige bevillinger fra 2011-2019 til NUIS afsat på NUIS egen hovedkonto på FL.
Figur 2 viser de årlige tilskud fra 2006-10. Tilskuddet blev i praksis bevilget til Silamiut Teatret på
hovedkonto 40.15.03 (teatervirksomhed), og der blev udformet en servicekontrakt med teatret.
Figur 3 viser de årlige tilskud til teatervirksomhed og film på kontoen andre tilskud til kultur. Det var
dog Silamiut Teatret, der i praksis modtog tilskud til teatervirksomhed.
Figur 4 viser de årlige tilskud afsat på kontoen herunder andre tilskud til kultur dvs. først til Tuukkaq
og siden hen også til Silamiut Teatret.
I det følgende gøres der rede for baggrunden for bevillingerne, og så vidt muligt også for ændringerne
på finansloven. Hvis man ikke er godt hjemme i læsningen af finansloven, er det vanskeligt direkte at
se begrundelserne for ændringerne.
Fig. 1. Bevilling i 1.000 kr.
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Figur 1. I forslaget til finanslov 2018 og 2019 blev der afsat 7.416.000 kr., men begge år blev der
efterfølgende indgået politiske aftaler om at forhøje tilskuddet. Tilskuddet for 2019 er dog i følge
teksten i finansloven ”nedsat med 526.000 kr. fra 2019. Nedsættelsen vedrører udmøntning af besparelser
indarbejdet i FFL2019”.
Planen for implementeringen af teaterloven var, at det skulle ske gradvist over 3 år og med stigende
bevillinger. Intentionerne med skuespilleruddannelsen i NUIS-regi var at starte op i 2011, men da
loven blev vedtaget om efteråret (2010), og bevillingen derfor var kendt meget sent, søgte NUIS om
at udsætte starten med et år.
Det var hensigten, at den årlige bevilling skulle ligge på ca. 10 mio. kr., og det betød, at NUIS
i 2014 kunne se sig om efter andre og større lokaler. ”Det gamle radiohus” var for lille og havde
generelt dårlige lokaler. Man lejede derfor lokalerne efter et tidligere byggemarked (XL-butik) på
Industrivej i Nuuk. Knapt havde man orienteret Departementet om dette, før en besparelse på 3 mio.
kr. ramte NUIS. Departementet skulle bruge penge til et andet formål, og NUIS blev henvist til at
søge Tips- og Lottomidler efter en særlig ordning, som Departementet introducerede. 3 Besparelsen 4
skulle oprindeligt kun vare 3 år, men først i 2018 er bevillingen blevet genoprettet.
Fig. 2. Tilskud i 1.000 kr.

Figur 2. Teksten i finansloven angav at tilskuddet så vidt muligt skulle fastlægges i en servicekontrakt
med ét teater. Det var i praksis Silamiut Teatret. I 2006 fik teateret tilbudt at flytte ind i KNR´s gamle
radiohus på H. J. Rinksvej midt i Nuuk. Det var et væsentligt fremskridt i forhold til lokalerne i
medborgerhuset Illorput i Nuussuaq, som Silamiut Teatret havde haft siden 1989. Silamiut Teatret fik
bevilget kr. 600.000 til indretningen af lokalerne.
3) Departementet ændrede retningslinjerne, og NUIS kunne derfor søge et større beløb end maksimumbeløbet
kr. 200.000. Det blev desuden muligt for Naalakkersuisut at prioritere særlige indsatsområder i 2014 dvs.
teatervirksomheden.
4) Besparelsen på 3 mio. kr. blev brugt til genhusning af KNR (Kalaallit Nunaata Radioa, landsdækkende
Radio- & tv). Ved første uddeling af Tips- og lottomidlerne fik NUIS netop bevilget kr. 3 mio. kr. til forskellige
teaterprojekter.
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I 2014 flyttede NUIS ind i byggemarkedet XL´s tidligere bygninger på Industrivej i Nuuk. Bygningen rummer både en
teatersal, skuespillerskolen, administration, lager m.m. Foto: Ivan Burkal
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I følge teksten i finansloven blev bevillingen forhøjet med kr. 600.000 i hvert af årene 2008 2011. Merbevillingen skulle imødekomme behov for øget teatervirksomhed (FL2008 s. 389).
Som det kan ses i figuren blev beløbet yderligere forhøjet i 2009, og løn-og pristalsreguleret i
2010. Der var således tale om en klar kulturpolitisk prioritering af Silamiut Teatret. I 2006 blev
formålskontoen ”Kunst” (konto 40.15) for første gang anvendt på finansloven for at signalere
Selvstyrets prioritering af kunsten, herunder tilskud til teatervirksomhed (konto 40.15.03)..

”Det gamle radiohus”. I 2005 flyttede KNR, Grønlands Radio, ud af ”Det gamle radiohus”, og det meste af bygningen blev overdraget til kulturelle organisationer herunder Silamiut Teateret. Der blev indrettet en scene (Black Box) i den forhenværende koncertsal. Foto: Ivan Burkal.

Fig. 3. Tilskud i 1.000 kr.

58

Scenekunst i Grønland

Figur 3. Silamiut Teatret var i store økonomiske vanskeligheder i 2001 5, og det var usikkert
om teateret kunne overleve. For at sikre midler på finansloven til teatervirksomhed, herunder
teaterdrift, blev midlerne afsat i en pulje, der både kunne bevilges til teater- og filmvirksomhed,
skønt de to sager ikke havde noget med hinanden at gøre. Midlerne på kontoen blev forhøjet
i 2003 primært for at kunne imødekomme flere ansøgninger om tilskud til filmprojekter.
Fig. 4. Tilskud i 1.000 kr.

Figur 4. Ifølge en artikel i Meddelelsesblad for danske dramatikeres forbund (2007:10) fik
Tuukkaq Teatret støtte fra Grønland allerede fra teaterets start i 1975. Det må i givet fald
have været fra Ministeriet for Grønland. Det har ikke været muligt at finde tilskuddet på
finansloven fra før 1984. Samme år startede Silamiut Teatret sin virksomhed i Nuuk, og af
finansloven fremgår det, at teateret modtog tilskud fra 1987.
Tilskuddet til Tuukkaq Teatret blev opgivet, da elevordningen overgik til Silamiut Teatret i
1993. Den sidste elev i Silamiut Teatret færdiggjorde sin elevtid i 2001.

5) Silamiut Teatrets leder siden 1984, Simon ”Mooqqu” Løvstrøm søgte, efter mange års hårdt arbejdet for
scenekunsten, nye udforinger i 2001 dels som leder af kulturhuset Sermermiut i Ilullisat og dels som leder af
Inuit Teatret. Silamiut Teatret blev nedlagt ved opstarten af NUIS i 2011.
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Medborgerhuset Illorput. I 1989 fik Silamiut Teateret stillet lokaler til rådighed i husets kælder. Pladsforholdene var
dog meget trange. Foto: Ivan Burkal
Kulturpolitiske tiltag gennem redegørelser, seminarer og møder
Der har gennem de sidste næste 30 år været udarbejdet redegørelser og afholdt møder og
seminarer, der samlet set kan ses som en vis politisk interesse for kunsten og kulturen. I det
følgende omtales de væsentligste tiltag, der har været inden for teatervirksomheden.
Kulturrådets betænkning 1990, Grønlands Hjemmestyre
Kulturrådet blev nedsat i 1988 og skulle i løbet af 2 år ”beskrive og udarbejde rapport om
”kunstnernes - professionelle og fritidshåndværkere – leve- og arbejdsvilkår” (op.cit.:5).
Skuespillerne var ikke repræsenteret i rådet. Rådet skulle ”udarbejde forslag til hovedmål
for det kulturelle område op til år 2000” (ibid.). I afsnit IV, Skuespillere (scenekunstnerne)
beskrives behovet for uddannede skuespillere, og der henvises til det, som eleverne hos Tuukkaq
Teatret og Silamiut Teatret har lært. Selvom rådet ser et behov for uddannede skuespillere, så
fastslås det, at ”vi er klar over, at skuespillerfaget alene ikke kan giver grundlaget for eksistens,
man kan ikke leve af det” (op.cit.:15). Herefter oplistes en lang række muligheder for, hvad
skuespillerne kan bruges til. Rådet er bekendt med planerne om kulturhus i Nuuk/Nordens
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Hus, men beskriver især fordelen ved et kulturskib, der kan fragte kultur rundt i hele landet.
Redegørelse, arbejdsgruppen vedr. Teaterets Fremtid 1996
Efter en teaterhøring i 1992 blev der nedsat en arbejdsgruppe vedrørende teaterets fremtid 6. Efter
næsten 3 års arbejder (25 møder) blev redegørelsen forelagt Landstinget på efterårssamlingen
1996 (punkt 44). Redegørelsen anbefalede, at der udarbejdedes en teaterlov; at der etableredes
et Grønlandsk Nationalteater; at der etableredes en skuespiluddannelse og at Silamiut Teatret
flyttede ind i kulturcenteret Katuaq (Katuaq åbnede februar 1997). Arbejdsgruppens redegørelse
blev taget til efterretning af Landstinget, men det videre arbejde i direktoratet gik i stå 7. Selvom
redegørelsen i sig selv ikke fik nogen særlig betydning, blev der jævnligt spurgt til arbejdet med
teatervirksomhed af Landstingets politikere.
Rundt om kulturen, Grønland som kulturnation. Kulturredegørelse for Landstinget, foråret 2004
På grund af politisk uro måtte Landsstyremedlemmet for Kultur gå af i efteråret 2002, og den
efterfølgende tid, frem til efteråret 2003, var der skiftende personer på denne post. Først i perioden
2009-13 var der en længere periode med én Naalakkersuisoq for Kultur (kulturminister), men
dog i to forskellige departementer.
Kulturrådet, der blev nedsat i 2001, havde en vanskelig opstart, men i efteråret 2003 påbegyndte
rådet arbejdet med en ny kulturredegørelse og et kulturseminar i Ilulissat. 8 Kulturrådet faldt
imidlertid i ”unåde” hos det nye Landsstyremedlem for Kultur, der selv satte sig i spidsen for
kulturredegørelsen ”Rundt om kulturen, Grønland som kulturnation” (2004) og ikke mindst
pjecen ”Vores kulturarv” (2004), der var tænkt som et forsøg på at skabe debat om kultur og
kulturpolitik.
Redegørelsen blev vel modtaget og fik betydning for finanslovsarbejdet efterfølgende. Her skal
blot nævnes Landsstyrets vurdering af scenekunstområdet:
Det er Landsstyrets opfattelse, i overensstemmelse med Kulturrådets anbefalinger, at der
er behov for lovgivning på teaterområdet. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der skal
tilvejebringe grundlaget for en lovgivning og blandt andet tage stilling til spørgsmålet om,
hvorvidt det vil være formålstjenligt at skabe grundlag for etablering af et fast teater (op.
cit.:9).
Landsstyremedlemmets ønske om at få mere indflydelse på kulturpolitikken betød, at Kulturrådet
var mere eller mindre uvirksomt i 2005. Landsstyret planlagde derfor at nedlægge Kulturrådet,
hvilket fremgår af Finanslov 2006. Af teksten i finansloven til hovedkonto 40.01.17, Kulturrådet
og idrættens Råd, fremgår det:
Bekendtgørelsen om Kulturråd ophæves i 2006 og kontakten til kulturområdet erstattes
af ad hoc fagudvalg. Udgifter i forbindelse med ad hoc fagudvalgenes møder afholdes over
nærværende hovedkonto (op.cit.:333).
6) Jeg deltog i arbejdet på vegne af Nuuk kommune, hvor jeg var ansat fra 1993-1997.
7) Der var valg i foråret 1998. I 90´erne var der især fokus på folkeskolen. Der var desuden mangel på
jurister i direktoratet, hvilket var med til af forsinke arbejdet.
8) Jeg var tilknyttet Kulturrådet på det tidspunkt, men til skrivearbejdet på redegørelsen blev der ansat en
ekstern konsulent fra Danmark.
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Tanken var, at der skulle oprettes et ad hoc fagudvalg vedrørende teatervirksomheden.
Bekendtgørelsen blev aldrig ophævet, og det nye Landsstyre, der blev dannet efter valget 15.
november 2005, prioriterede igen Kulturrådet og bad rådet om at drøfte udarbejdelsen af et forslag
til en teaterlov. 9 Kulturrådet nedsatte en arbejdsgruppe, hvis indstilling var klar i begyndelsen af
2008. Arbejdet med forslag til teaterlov beskrives i næste afsnit.
Kulturseminar d. 6.-7. december 2008
Seminaret blev afholdt af Departementet for Kultur i samarbejde med Kulturrådet. Formålet
med seminaret var at opdatere kulturredegørelsen fra 2004 på baggrund af seminarets
resultater. 10 Emnerne på seminaret var kulturstrategi og kulturhandleplaner, uddannelse og
kompetenceudvikling, kultur i de nye storkommuner samt diskussion af muligheden for at
oprette en kulturel paraplyorganisation. 11
Selvom arbejdet med teatervirksomheden var gået i gang, blev der fra skuespillerforbundet
KAISKA peget på følgende mangler på:
Professionelle grønlandske scenekunstnere
Teknisk kvalificeret arbejdskraft
Teaterscener
Rekruttering indenfor teater
Kulturrådet fulgte op på seminaret på et møde i marts 2009, men den 15. april blev der udskrevet
valg. Det nye Naalakkersuisut (Landsstyre) foretog som noget af det første en kraftig besparelse på
finansloven herunder bevillingen til Kulturrådet, der blev fjernet. Året efter blev bekendtgørelse
nr. 12 af 16. marts 2001 om Kulturråd ophævet. 12
Teaterlovens tilblivelse
Som tidligere nævnt fik Silamiut Teatret, der siden slutningen af 80`erne havde lokaler i
medborgerhuset Illorput i Nuuk, i 2006 mulighed for at flytte ind i KNR´s ”Gamle Radiohus” 13
på H. J. Rinksvej, hvilket var en håndsrækning til og påskyndelse af teatrets virke. Bevillingen
på finansloven blev dog ikke forhøjet, og Silamiut Teatret var fortsat afhængig af projektstøtte.
I oktober 2006 genoptog Kulturrådet dets arbejde, og på det konstituerende møde blev det
besluttet at prioritere fem områder, hvoraf det første var ”at rådgive og være med til at udarbejde
forslag til en grønlandsk teaterlov” (pressemeddelelse 10. okt. 2006). Der blev nedsat en
arbejdsgruppe med deltagelse af Silamiut Teatret, KAISKA og Departementet for Kultur, som
skulle udarbejde et lovforslag til fremlæggelse på Landstingets forårssamling 2009.
Silamiut Teatrets leder og senere chef for Nationalteatret, Svenn Syrin, spillede en meget aktiv
9) Landsstyremedlemmet og Kulturrådet afholdte et kulturseminar i Ilulissat.
10) Departementet udarbejdede en rapport fra seminaret, der ikke længere er tilgængelig på departementets
hjemmeside.
11) Førte til dannelsen af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI) d. 10. maj 2010
– Organisation for skabende og udøvende kunstnere. KAISKA, der havde præsenteret skuespillerne i
Kulturrådet, var ikke længere funktionsdygtigt og er siden hen erstattet af Sila (Isiginnaartitsinermik Suliallit),
scenekunstnernes sammenslutning.
12) http://lovgivning.gl/lov?rid={561977F0-1D4D-4D4A-9ED9-1FB8710CE9E3}
13) Direktoratet bevilgede ekstraordinært kr. 600.000 til istandsættelse af lokalerne.
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rolle i arbejdsgruppen, der afholdte fem møder i 2007 og 2008. Arbejdsgruppens indstilling
blev forelagt Kulturrådet i marts 2008. I efteråret 2008 blev der tilknyttet en ekstern jurist til
udarbejdelsen af en teaterlov. Målet var, at Landsstyremedlemmet for Kultur kunne fremlægge
en teaterlov på Landstingets forårssamling 2009. Lovforslaget blev godkendt d. 6. marts 2009
(som FM2009/111), men den 15. april blev der udskrevet valg og efter valget overtog IAs Kuupik
Kleist ledelsen af Grønland efter Hans Enoksen.
Den 21. juni, på nationaldagen, overdrog Dronningen Selvstyreloven til Landstingets formand
Josef Motzfeldt. Landstinget blev til Inatsisartut og Landsstyret til Naalakkersuisut. Det nye
Naalakkersuisut blev straks kastet ud i økonomiske problemer og teaterloven blev derfor udsat, i
øvrigt samtidig med at bl.a. Kulturrådets bevilling blev nedlagt (se note 10).
Det nye Naalakkersuisut havde dog ikke opgivet teaterloven og i regeringspartiernes koalitionsaftale
fra den 10. juni stod der, at ”Naalakkersuisut vil færdiggøre arbejdet om en ny teaterlov” (op.
cit.:11). På trods af dette førte ”udsættelsen” af teaterloven til flere omtaler og kraftig kritik på
www.sermitsiaq.gl. 14
Hvad der har påvirket Naalakkersuisut til at sadle om er svært at sige, men det endte med at
Inatsisartutlov nr. 23. om teatervirksomhed blev enstemmigt vedtaget d. 18. november 2010, og
mod sædvane til applaus fra samtlige Inatsisartut medlemmer.
Som tidligere nævnt forelå der et færdigt forslag allerede i foråret 2009, men udsættelsen
(eller færdiggørelsen om man vil) betød, at loven blev revurderet. Især mht. oprettelse af en
skuespillerordning eller en skuespilleruddannelse. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår
det, at ”Silamiuts mål, også under forarbejderne sammen med departementet, at etablere en
3-årig egentlig skuespilleruddannelse i Grønland, fordi det er dét, der er brug for, ikke en mindre
forpligtende elevordning”. 15 I arbejdsgruppen, hvor Silamiut Teatret var repræsenteret, var der
imidlertid enighed om, at tiden og pengene ikke var til en fuld skuespilleruddannelse og man
valgte derfor betegnelsen en to-årig elevordning. Som det fremgår at bemærkningerne blev
kompromiset, at:
Naalakkersuisut skal hertil bemærke, at der i det nu foreliggende forslag er pålagt Grønlands
Nationalteater at etablere en egentlig skuespilleruddannelse. Uddannelsen påtænkes at være
2-årig og vil kunne give erhvervskompetence i Grønland som en uddannelsesstøtteberettiget
erhvervsuddannelse under faglært niveau (ibid.).
Planen var, at skuespilleruddannelsen skulle starte 1. september 2011, men pga. udsættelsen af
loven og usikkerheden om midlerne på finansloven måtte opstarten af uddannelsen udskydes
endnu et år.
Slingrekurs i kulturpolitikken
Slutteligt vil jeg vende tilbage til NUIS og finanslovene for 2018 og 2019. Både på forslaget til
finanslov og i den endelig godkendte finanslov blev der afsat 7,4 mio. kr. Samtidigt (15. nov.)
blev der imidlertid også indgået en ”aftale om finanslov 2018” mellem koalitionspartierne 16.
14) Netavisen Sermitsiaq.ag bragte to artikler den 2. oktober 2010 og den 13. oktober 2010.
15) http://lovgivning.gl/lov?rid={983F2107-1635-41AB-ACEF-77B2B23B4927}
16) http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans-Skatter/Finanslov side 16.
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Aftalen betyder, at der på en særlig hovedkonto (20.11.70) afsættes midler under overskriften
”reserve til nye initiativer” (kunst, kultur mv.). I årene 2018-2021 afsættes årligt 6,5 mio. kr.
Udmøntningen sker i 2018 efter godkendelse i Finansudvalget. For 2019-21må det antages, at
midlerne indarbejdes i de kommende forslag til finanslove.
Midlerne skal anvendes inden for følgende områder:
3.000.000 kr. til øget tilskud til teatervirksomhed, 1.000.000 kr. som tilskud til skuespillere eller
skuespillerforeninger, 1.000.000 kr. til forbedring af vilkår for filmskabere og til etablering af et
filmværksted, en forhøjelse på 500.000 kr. til tilskud til forfattere og udgivere af bøger, 1.000.000
tilskud til at dække rejseudgifter til idrætsarrangementer for kunstnere og ekstra 1.000.000 kr. til
idrætsudøvere på landshold til dækning af rejseudgifter (ibid.)
Af denne reserve var 3 mio. kr. afsat til NUIS, og Finansudvalget nåede lige at godkende midlerne
inden der blev uskrevet valg endnu en gang. De øvrige midler blev først godkendt ultimo 2018.
Kultur- og uddannelsesområderne var nogle af de første områder, der blev hjemtaget med
Hjemmestyreloven fra 1979. Uddannelsesområdet havde fra begyndelsen størst bevågenhed,
men med nedsættelse af Kulturrådet i 1988 og opstarten på etableringen af det, der i dag er
Grønlands Kulturhus Katuaq, har Grønland af kringlede veje – og skiftende Naalakkersuisut for
Kultur – i dag med Grønlands Nationalteater (NUIS), ud over kulturcenteret Katuaq, fået endnu
et flagskib inden for kunsten og kulturen. Mange kunstnere havde nok set frem til, at Katuaq fra
starten i højere grad havde markeret sig som frontinstitution indenfor kunsten. 17
Begrebet professionel kunstner blev indført i Landstingsforordningen af 10 af 21. maj 2002
om kultur og fritidsvirksomhed 18, men først i 2016 fik kunstnere det, der kommer nærmest en
kunstlov med Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed. 19
Hvis der ud over de mange Naalakkersuit for Kultur, der var været gennem årene, skal peges på
én anden faktor, der har medvirket til en større fremdrift, er det Departementet (direktoratets)
interne prioriteringer gennem årene, og ikke mindst har skiftende omorganiseringer i perioder
vanskeliggjort arbejdet med Kulturrådet, opfølgning på redegørelser og seminarer mv. Men også
mange politikeres manglende forståelse for kunsten og kunstnernes vilkår har til tider skabt
knaster i arbejdet. 20
Grønlands kunst og kultur står i dag ved en ny milefæl, idet Inatsisartut på efterårssamlingen
2018 har besluttet at oprette en Kunstfond for at skabe armslængde i tilskudspolitikken.

17) Jf. min artikel på kunst.gl 2017, http://kunst.gl/katuaq-succes-eller-fiasko/
18) Jf. lovens § 30.
19) Forordningen fra 2002 definerede ikke begrebet professionel. Inatsisartutloven har derimod en klar
definition af begrebet grønlandsk kunst og grønlandsk kunstner.
20) Dette er min personlige opfattelse af arbejdet med kunsten og kulturen som konsulent i perioden
1998-2011.
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Abstrakt
Da de første grønlandske skuespillere vendte tilbage til Grønland fra Tuukkaq Teatret i Fjaltring i
1984 var forventningerne store. På trods af flere tiltag som teaterredegørelsen fra 1996 skulle man
helt frem til 2010 inden den første lov blev vedtaget. Loven fastlægger rammerne for Grønlands
Nationalteater og den tilhørende skuespilleruddannelse.
Abstract
When the first Greenlandic actors returned to Greenland from the Tuukkaq Theater in Fjaltring in
1984, expectations were great. Despite several initiatives such as the theatrical release from 1996, one
had to go all the way up to 2010 before the first law was adopted. The Act lays down the framework
for Greenland’s National Theater and the related actor education.

Ivan Burkal
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Forholdet mellem det verbale sprog og kropssproget
i udvalgte grønlandske teaterproduktioner i 2017
Af Arnaq B. Johansen

The recording of word and image together reveals oral communication in its
plentitude with the modulations of the rhythm and vigor of narration associated
with dramatization, the hesitations and pauses, the facial expressions and repetitions,
the use of songs, fixed expressions and repetitions, and the variations in intonation.
(Tersis et.al., 2016:7)
Indledning
I denne artikel antages det, at der er en klar sammenhæng mellem den mundtlige fortælletradition og
den professionelle grønlandske teaterscene i dag, dvs. et klart indbyrdes forhold mellem det verbale og
det kropslige sprog, forstået på den måde, at de to former for sprog danner en helhed for forståelsen af
de dybere lag i produktionerne. Det valgte fokus er derfor i denne sammenhæng rettet mod et nedslag
i grønlandske teaterproduktioner gennem 2017, som jeg har haft mulighed for at observere i Nuuk.
Det interessante ligger i at undersøge sammenhængen mellem det verbale og kropslige sprog, samt om
der findes et særligt grønlandsk udtryk i udvalgte grønlandske teaterproduktioner fra 2017.
Netop om det kropslige sprog skal der ifølge den franske sociolog og antropolog Marcel Mauss (18721960) tre synsvinkler til at kunne forstå kroppens teknikker; biologisk, sociologisk og psykologisk.
Disse aspekter spiller en rolle i vores handlingsforståelse ud fra vaner og den kultur vi kommer fra.
De ovennævnte aspekters indbyrdes afhængighed gør, at de også har indflydelse på vores handlinger.
Handlingerne er enten habituelle eller nedarvede gennem generationer. I ethvert samfund ved alle,
og skal vide og lære hvad man skal gøre i hvilken som helst situation. Dette forudsætter biologiske
og fysiologiske apparater som kroppen bruger til at bevæge sig med. Det biologiske og det sociale
er forbundet med det psykologiske aspekt, der generelt styres af uddannelse, og ikke mindst af
omstændighederne i livet (Mauss, 1973:85f ). Det vil sige at det er muligt at ”identificere nogle helt
overordnede, kulturelle og historisk betingede identiske træk: ”Each society has its own special habits”
(Mauss, 1973:71f ). Det kan være en mulig forklaring på, ”hvordan vi næsten altid kan genkende
”vore egne” under fremmede himle idet kroppen fungerer som rodmetafor for det fælles kulturelle.” (Kleist
Pedersen, 2012:61).
Med hensyn til ”det særligt grønlandske udtryk i fortællesituationer” tages der udgangspunkt i
den østgrønlandske fortæller Esajas Kuuitses (1937-2002) kropssproglige udtryksformer, som
sammenlignes med udvalgte grønlandske teaterproduktioner.
Forestillingernes originale titler vil anvendes i artiklen , mens de danske oversættelser enten vil være
de officielle oversættelser eller mine egne oversættelser alt efter, om der findes officielle oversættelser
eller ikke.
Udover fokus på det reciprokke forhold mellem det verbale og det kropslige sprog, vil fokus ligeledes
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rettes mod, hvorvidt der findes et særligt grønlandsk udtryk, eller ej, i fem udvalgte grønlandske
teaterproduktioner fra 2017. Disse er følgende, som alle er udført på grønlandsk:
Qaammatip Ernera
Qaammatip Ernera, der på dansk har titlen Månedrengen er et musikdrama der er skrevet af den
grønlandske eskimolog, forfatter og musiker, Juaaka Lyberth med Jacques Séférian Mathiessen
som instruktør og dramaturg. Forestillingen havde premiere 2. juni 2017. Handlingen udspiller
sig i Grønland i 1950-60’erne med blanding af fortiden fra før kristendommens indførelse, hvor
rekvisitter som trommen, amuletten, ligesom mundtlige fortællesituationer fra fortiden vises på
scenen. 1950-60’ernes samtid vises gennem postkoloniale diskussioner om forholdet mellem
Grønland og Danmark, hvor de ældre grønlændere mener, at den grønlandske identitet samt kultur
er vigtige, mens de yngre hellere vil uddanne sig i Danmark. Nutiden, dvs. i dag, vises gennem flere
intertekstuelle referencer til det virkelige liv ved blandt andet at vise en ung grønlandsk mand, der
ligger på maven på åben gade, en situation politiet ikke tager seriøst. 1Forestillingen handler om den
forældreløse grønlandske Pavia, der rejser til Danmark for at uddanne sig til bygningsingeniør. Hans
bedsteforældre og onkel, der modvilligt accepterer hans valg, synes, at den grønlandske kultur er
vigtigere end at tage en uddannelse.
Denne forestilling som Lyberth har skrevet manuskript til, har fokus på det postkoloniale forhold i
1950-60’erne. Dette emne interesserer manuskriptforfatteren, idet han blandt andet også har udgivet
en roman ved navn Godt i vej (Lyberth, 2014). Bogen og forestillingen har nogle emner tilfælles, for
eksempel det at unge grønlændere rejste til Danmark for at uddanne sig. For at illustrere 1950-60’ernes
dilemma anvendes etnosymbolske rekvisitter, som referencer til tiden før Kristendommens indførelse,
for at understrege spændingsforholdet mellem det at blive hjemme og dyrke kulturarven og at tage ud i
verden og lade sig påvirke af nyt. Den grønlandske tromme bruges som symbol til at vise vigtigheden i
at huske, hvem man er, før man tager ud i den store verden. Skuespilleren Kristian Mølgaard begynder
at slå på trommen foran skuespilleren Hans-Henrik ”Suersaq” Poulsen. Scenen ligner en sangduel i de
små grønlandske samfund langs kysten før kristendommens indførelse. Sangdueller blev blandt andet
brugt som konfliktbearbejdningsmetode. Denne metode beskriver William Thalbitzer (1873-1958,
dansk eskimolog) f. eks. med, at når der er sket tyveri, så skal tyvens navn nævnes i det eskimoiske
samfund, mere præcist byen Ammassalik i Østgrønland, som Thalbitzer har været på ophold i
under sin undersøgelse om socioøkonomiske organisationer. Straffen under en trommestrid ligger
i latterliggørelsen af den ’skyldige’ tyv. På næste trin opføres der sangduel, som Thalbitzer benævner
”drum-song” og tyven gøres til midtpunkt i en musikalsk forsamling (Thalbitzer, 1941:639). I dette
ritual står opponenterne typisk ansigt til ansigt, hvor de skiftes til at tage trommen. Den, der har
trommen, er den, der gør grin med den anden ved at sige eller synge om opponentens adfærd, mens
han slår på trommen. Den, der har trommen, synger og slår på trommen med let bøjede ben, og en
gang i mellem rører han opponentens kind med sin kind.
Den, som publikum ler mest af, er den, der har tabt duellen. Denne form for
konfliktbearbejdningsmetode bruges i overført betydning i Lyberths forestilling Qaammatip Ernera
i en form for afskedsceremoni, ligesom den symboliserer accept af hovedpersonen Pavias rejse.
Thalbitzers observationer i Ammassalik i begyndelsen af 1900-tallet, samt måden, hvorpå skuespillerne
illuderer trommesang på scenen, har ligheder med hinanden, dvs. kroppens teknikker, der ifl. Mauss
1) Refererer til en episode i begyndelsen af oktober 2014 i København, hvor en mand med grønlandsk
baggrund døde på åben gade på grund af at alarmcentralen i København ikke tog sagen alvorligt. https://knr.
gl/da/nyheder/kritik-af-dansk-alarmcentral-efter-hjemløs-grønlænders-død (hentet 28.03.18)
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henholdsvis er biologiske, sociologiske og psykologiske, kommer i spil for at kunne forstå, hvad der
foregår på scenen. Dilemmaet ligger mellem de ældre og de yngre. De ældre, der i forestillingen
repræsenteres af bedsteforældrene og onklen til Pavia, synes at de kulturelle værdier er mere værd at
’uddanne’ sig i indenfor kulturen, herunder at lære at bruge f. eks. kajak, som Pavias far brugte som
transportmiddel til at gå på fangst. Han omkom dog under en af sine fangstrejser og vendte derfor
aldrig hjem igen. De yngre i forestillingen repræsenteres af Pavia, der gerne vil ud at rejse og uddanne
sig i de moderne og vestlige erhverv som f.eks. bygningsingeniør. Derfor bruges den traditionelle
konfliktbearbejdningsmetode i overført betydning. Skuespillerne i forestillingen gør, ligesom man
gjorde i Ammassalik i begyndelsen af 1900-tallet, når konflikter skulle bearbejdes i samfundet, dvs.
de tre aspekter ifl. Mauss er i brug i denne scene, hvor handlingsforståelsen hos det grønlandske
publikum sker på baggrund af netop den fælles kulturarv. Skuespillernes kropsteknikker er nedarvede
gennem generationer. På scenen vises det ved, at Kristian Mølgaards rolle som onkel Kiiooq står i vejen
for nevøen Hans-Henrik ”Suersaq” Poulsens rolle som Pavia, der er på vej til at rejse til Danmark.
Pavia og Kiiooq står frontalt ovenfor hinanden, mens de langsomt cirkulerende bytter plads med
hinanden, så Pavia kan tage sin kuffert og rejse. I baggrunden ses Pavias bedsteforældre Piillaat og
Moortat, samt den danske præst Christian, som alle repræsenterer samfundet, der står i rundkreds
om trommedansen. Hvis det hele var som dengang, da Thalbitzer undersøgte samfundsstrukturen i
Ammassalik, ville de være med til at bestemme, hvem der vinder, og hvem der taber. Dette er ikke
tilfældet i forestillingen. Derfor kigger bedsteforældrene og præsten bare på, mens Kiiooq udfører en
trommedans, alt imens han kigger på Pavia. Langsomt bytter de plads i stedet for at slå kind mod
kind. At slå kind mod kind er erstattet med, at Pavia og Kiiooq bytter plads så Kiiooq ikke længere
står i vejen for Pavia. På denne måde bliver det grønlandske kropslige udtryk tilpasset til forestillingen.
Selvom skuespillerne i denne scene ikke siger meget verbalt, så bruger de kroppen, især Kiiooq, til at
signalere, hvorvidt det er acceptabelt, at Pavia rejser til Danmark.
At slå kind mod kind i de gamle grønlandske små samfund langs kysten er en del af
konfliktbearbejdningsmetoden under sangduel, altså en del af kampen om at vinde en duel. En duel
der er blevet til af negative grunde. Denne metode ses som noget andet i de civiliserede vesteuropæiske
lande, som Frankrig, Spanien, Italien med mere. I de nævnte lande ses at slå kind mod kind som en
venlig gestus, mens det i de grønlandske småskalasamfund ses som en del af en kamp.
Det er her, at Mauss’ adskillige aspekter er værd at drage ind for at forstå helheden i konteksten.
I det grønlandske samfund, som andre samfund i verden, er det nødvendigt at inddrage de
biologiske, sociologiske og psykologiske aspekter for at forstå, at metoden er en del af en
konfliktbearbejdningsmetode, fremfor en venlig gestus. Det kulturelle aspekt spiller en væsentlig
rolle i forståelsen af handlinger som helhed, som i dette tilfælde, indslaget i Qaammatip Ernera/
Månedrengen med sangduellen og kind mod kind.
INUIT
INUIT der genremæssigt kan siges at være et moderne eventyr, er instrueret af Simon ”Mooqqu”
Løvstrøm og Karina Møller. Denne forestilling er en genopførelse af Tuukkaq Teatrets originale
klassiker med samme navn der i sin tid blev vist i 1977 for første gang i Barrow, Alaska til den første
Inuit Circumploar Conference (ICC) møde (Brask, 1992:16f ). Forestillingen havde premiere 16. juni
på Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Grønlands Nationalteater, forkortet NUIS) og blev opført af NUIS’
skuespillerelever som førsteårsprøve. Ifølge folderen til INUIT forestillingen ved premieren, handler
forestillingen om menneskets frigørelsesproces fra undertrykkelse (nuis, 2017:2). Processen indebærer
en rejse ind i den grønlandske mytologi for at redde menneskeheden. På denne rejse, som danner
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rammen for forestillingen, anvender skuespillerne flere masker, der har forskellige personligheder,
hvorpå skuepillerne har forskellige roller at spille. Ifølge den amerikanske professor i scenekunst
Richard Schechner er maskerne mere end bare masker; de fungerer også som kappe for maskebærerens
identitet. Masker og lignende genstande, der bruges på scenen, er mere end bare livløse genstande.
Derfor repræsenterer maskerne faktisk også ”det andet væsen” der interagerer med skuespillerne,
ligesom de er gennemsyret af en styrke, der er i stand til at transformere dem, der bærer masken
(Schechner, 2013:203). Det vil sige identiteten, der tillægges masken, bliver overtaget af skuespillerne,
og dermed skabes der en ny identitet. Som det fremgår i min medstuderende Broberg Damgaards
BA-projekt, er masker brugt med forskellige betydninger gennem INUIT-forestillingen. De har hver
især forskellige identiteter, ligesom måden at performe på skifter, når skuespillerne skifter maskerne
ud med andre masker (Broberg Damgaard, 2018:19). Netop i denne ovennævnte forestilling er der
mange masker, fordelt på fem skuespillerelever. De masker, hvis udseende og funktioner har ligheder
med grønlandske myter og sagn, kommer i forestillingen frem på åndemanerens rejse ind i den
mytiske verden. Her møder han tre forskellige ånder; den langærmede Amo, hvis hoved er stort, en
ånd, hvis navn ikke er nævnt i forestillingen, men ånden prøver at fange og spise åndemaneren med
ordene ”kinannguujunerutit” (”Hvem mon du er?”), ”uppatikasiitit…nulukasiitit…” (”dine sølle lår
… baller…”), og til sidst Ajumaaq, der har et hoved som en hund og en krop som en kvinde. Den
trefingrede ånds arme og ben er sorte til henholdsvis albuer til fingerspidser der indikerer at figuren har
mørke magiske kræfter, hvor den sorte farve refererer til sort blod, og knæ. Amo gør ikke meget for at
fange åndemaneren, men ånden, hvis navn ikke nævnes, samt Ajumaaq prøver at fange åndemaneren,
men åndemaneren kæmper ved at bruge sin kraft, og holder dem på afstand med udstrakte arme ud
til siderne.
Scenen med ånderne, deres udseende og egenskaber ligner den grønlandske åndemaner Maratses
hjælpeånder som den grønlandske tegner, maler og forfatter Jens Rosing (1925-2008) nævner i sin
artikel ”Maratses nye hjælpeånd” (Rosing, 1960:169ff). I artiklen som ifølge Rosing foregår i slutningen
af 1800-tallet, altså før Rosing selv blev født, er der en redegørelse for Maratses åndemanerseance i en
tørvehytte. En efter en kommer ånderne frem. Den første, der kommer frem, er Ungaartertoq (”en,
der lyder som en baby”), en ånd der har krop og hoved som et spædbarn: ” (…) hver gang, tilhørerne
efterlignede dens råb, svævede den omgående hen til vedkommende, men et andet råb fra rummets
modsatte kant ændrede dens bane. Således holdt tilhørerne Ungârtertoq 2 fra livet og flygtede når den
kom.” (Rosing, 1960:171). Den navnløse ånd i forestillingen kan være en fortolkning af Ungaartertoq,
fordi skuespilleren er iført en meget kort version af den traditionelle østgrønlandske kvindeanorak,
lige nok til at dække barmen. Ud over den korte kvindeanorak er skuespilleren iført sorte gamacher
og sort top, dvs. med samme baggrundsfarve som på scenen. Dette kan associeres til Ungaartertoq,
der svæver rundt i huset under ovennævnte Maratses åndemanerseance i slutningen af 1800-tallet.
Masken som bruges på scenen, består af en halvmaske der går til lige under næsen, samt noget der
ligner et kraftigt papir, der forstørrer masken hele vejen rundt, så det får form som et stort hoved.
Fra munden er der malet sort ned til hagen, som illuderer savl fra et spædbarns mund. Den samme
metode bruges til de to andre ånder Amo, der har lange arme og et stort hoved. Maratses ånd Amo har
de samme egenskaber, og Amos visne krop (Rosing, 1960:171) udtrykkes ved, at skuespilleren har en
lang kjolelignende løs top/kjole på. Ajumaaq har et hundehoved og en kvindekrop, hvis arme er sorte
fra albuerne til fingerspidserne og ligeså fra knæene til fødderne. Når disse ånder er brugt på scenen
er det naturligt at tænke, at inspirationen kommer fra den traditionelle grønlandske kosmologi. Som
2)

Gammel retskrivning for Ungaartertoq
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tidligere nævnt argumenterer Mauss for, at der er tre tilgange til forståelse af ’kropsteknikkerne, den
biologiske, sociologiske og den psykologiske. I forestillingen kommer alle tre tilgange til udtryk, forstået
på den måde, at skuespillerne bygger på den kulturelle socialisering gennem opvæksten, herunder den
grønlandske mytologi, såvel som de tillærte psykologiske processer gennem skuespilleruddannelsen.
Skuespillernes kropsbevægelser (jf. det biologiske aspekt) og det sociale kommer til udtryk ved, ud fra
de nedarvede handlinger og vaner, at de ved, hvad de skal gøre for, at publikum kan genkende dem
som ånder. For umiddelbart at kunne forstå deres handlinger er det nødvendigt for tilskuerne at have
et minimum af kendskab til den grønlandske mytologi, fordi skuespillernes gøren og laden er kulturelt
og historisk betinget – og det forudsætter kendskab til blandt andet den grønlandske mytologi.
Juulimaaq Nannullu Anersaava
Juulimaaq Nannullu Anersaava, der frit kan oversættes til Julemanden og Isbjørnens Sjæl er et musikdrama
for hele familien med børn fra 6 år som målgruppe. Denne forestilling er en bearbejdning af den danske
forfatter Bent Hallers (f. 1946) børnebog Historien om Julemanden fra 2004, med canadiske Nalle
Laanela som instruktør. Forestillingen havde premiere 24. november på NUIS. Handlingen udspiller
sig et sted i Grønland på årets længste nat, kaldet Ullukinneq (:vintersolhverv), hvor søskendeparret ani,
der betyder storebror til en lillesøster og naja, der betyder lillesøster til en storebror, skal redde verden
ved at hente solen tilbage fra Innersuit. Innersuit er menneskelignende væsener, der ifølge grønlandsk
mytologi bor ved strandkanten under jorden, også kaldet Ildfolket, der bl. a. er karakteriseret ved, at
de ikke har næser. For at redde solen skal søskendeparret på en farefuld tur for at møde julemanden,
som kan hjælpe dem. På rejsen bruger de en traditionel nordgrønlandsk hundeslæde, og de bruger
stjernerne som kompas. Undervejs møder de en isbjørnesjæl, en indvoldsrøverske og julemanden. De
bor i en tørvehytte med hele familien i tre generationer.
Hele forestillingen blander både traditionelle inuitfortællinger som f.eks. Innersuit, den traditionelle
levemåde fra før europæerne kom til landet ved blandt andet at fortælle, at de bor i en tørvehytte, samt
andre ikke-grønlandske elementer fra forskellige klassiske eventyr, såsom julemanden som jo er kendt
over hele verden. En tydelig sammenblanding af traditionelle inuit fortællinger og internationale
klassiske eventyr er f. eks. ’den fortryllede amulet’ som er en af grundene til den farefulde rejse som
søskendeparret er på. Søskendeparret skal først finde den fortryllede amulet for at kunne redde solen
og dermed verden. Til at begynde med ser søskendeparret en blodpøl, mens de er ude, der, hvor de
voksne havde forbudt dem at færdes. Hurtigt og lidt bange vender de tilbage til deres tørvehytte, men
bestemmer sig for ikke at sige noget for at undgå at få skældud.
Kropssproget i denne forestilling er generelt enkelt og børnevenligt, skuespillerne Kimmernaq
Kjeldsen der spiller naja, samt Hans-Henrik ”Suersaq” Poulsen der spiller ani, viser tydeligt for eksempel
måden at køre på hundeslæde i Nordgrønland. Denne måde kaldes for alupaarneq, 3 hvor kvinden
sidder på slæden, mens manden løber lige bag hundeslæden. 4 Denne form for hundeslædekørsel er en
3) http://dev.sermitsiaq.ag/kl/node/100004 (10. juli 2018, kl.16:36). Der er blevet forsøgt at lede efter
litterære kilder til mere præcise beskrivelser af alupaarneq. Det nærmeste, der er at finde, er et billede fra
den grønlandske nyhedsside www.sermitsiaq.ag linket ovenfor fra 2011. Den gamle retsskrivning for alupaat
”alupait” førte til to fund, i henholdsvis gamle aviser Atuagagdliutit og AvangnâmioK. Begge udgav to
forskellige fortællinger fra nordgrønland i 1957, begge skrevet af Martin Nielsen. Han nævner alupaat i begge
fortællinger, men gør ikke rede for betydningen af ordet.
4) https://oqaasileriffik.gl/ordbog/?lex=121579 (10. juli 2018, kl. 17:32) Den nærmeste forklaring af
ordet alupaarneq er alupaarpoq i verbalform. Der står følgende i den danske betydning: ”har sin kone med
på slæden”. Forklaringen er dog mangelfuld, idet der ikke gøres rede for, hvor manden er. Når der køres
alupaarneq, er det normalt, at manden løber lige bag slæden, hvor han hurtigt kan tage slædens skaft, eller
løbe lidt hurtigere for at sætte sig på slæden foran kvinden.
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del af den grønlandske kultur som transportmiddel om vinteren. Alupaarneq vises på den traditionelle
måde på scenen, det vil sige, Kjeldsen sidder på slæden, mens Poulsen står bag ved slæden og lader
som om, han løber. Nogle gange tager han ’pauser’ fra at løbe ved at stå på kanten af slædens kant
bagved, samt at tage slædens stander med begge hænder. I nogle tilfælde lader han overkroppen vippe
mod slæden for at piske hundene med en pisk, for at de skal løbe hurtigere. Denne måde at køre på
hundeslæde gentages flere gange i løbet af forestillingen.
Denne form for transportmiddel har været brugt i rigtig mange år, og findes i mange grønlandske myter
og sagn, for eksempel i fortællingen om Manguaraq, hvor rejsen til månen foregår med hundeslæde,
som i øvrigt blev lavet som komisk teater, i hvert fald findes manuskriptet, skrevet af den grønlandske
forfatter Villads Villadsen i 1977 i bogen Isiginnaartitsissutit pingasut (”tre teaterforestillinger” ). Det
vil sige, at hundeslæde har været en del af den grønlandske kultur og levemåde i rigtig lang tid og
bevægelserne i håndtering af slæde og hunde er således genkendelige for et grønlandsk publikum, også
udenfor hundeslædedistrikterne.
For at vende tilbage til Juulimaaq Nannullu Anersaava er det en selvfølge for folk, der har viden om
den grønlandske kultur, at forstå, hvad skuespillerne gør på scenen, selv når bevægelserne formaliseres
på en abstrakt måde. Det vil sige, skuespillernes performance hænger sammen med det specifikt
genkendeligt grønlandske, ligesom det vil være genkendeligt for hele det arktiske område, hvor andre
Inuit deler samme kulturforståelse, forstået ud fra Mauss’ tre tilgange – blot ved brug af nogle få
rekvisitter og genkendelige virkemidler.
Mødet med Isbjørnesjælen foregår efter en af de gange naja og ani er steget af slæden, møder de
isbjørnesjælen, der spilles af Majbritt Bech. Hun spiller både isbjørnesjælen, julemanden, samt
indvoldsrøversken fra den grønlandske mundtlige fortælletradition. I scenen med mødet med
indvoldsrøversken 5 kommer selve indvoldsrøversken ud blandt publikum. Lige før hun kommer ud,
henvender Kjeldsen sig, mens hun stadig spiller rollen som naja, direkte til publikum, der primært
er børn, der sidder lige foran scenen, ved at gå delvis ud af rollen. Her bruges den Brechtianske
Verfremdungseffekt, der kendetegner, at skuespilleren socialt og politisk er bevidst om sin rolle.
Denne går ikke helt ind i rollen, men gestikulerer, synger eller siger noget, der indikerer, at han/hun
tilkendegiver sin egen mening (Schechner, 2013:181). Lige netop det gør Kjeldsen, da hun advarer
de mindste børn foran scenen om, at der lige om lidt kommer en indvoldsrøverske der måske kan
virke lidt uhyggelig, og at hun kommer ind blandt publikum. Kjeldsen peger i retning af, hvorfra
indvoldsrøversken skal komme ind på scenen og videre til publikum. På denne måde gør Kjeldsen lige
præcis som den østgrønlandske fortæller Esajas Kuuitse (1937-2002), når han begynder at fortælle.
Når han gestikulerer, sætter han karaktererne og begivenhederne langt ud til siderne, både til venstre
og højre, og endda bag tilhørerne. Når Kuuitse fortæller, har han teknisk og bevidst fuld kontrol
over sine tilhørere. Disse bliver ligesom publikum i et intimteater, der følger med i mørket udenfor
rampelyset (Tersis et.al., 2016:48). I forestillingen kan det derfor siges, at selve den omtalte scene er
lavet med udgangspunkt i en fortælletradition, hvor Kjeldsen kontrollerer og advarer publikum om,
at indvoldsrøversken vil komme ind fra bagscenen, ud på scenen og ud i mørket blandt publikum, det
vil sige udenfor rampelyset.

5) En indvoldsrøverske findes i mange grønlandske myter og sagn både som en kvinde og uden køn,
heriblandt forskellige Manguaraq-versioner. I hovedtræk skal hovedpersonen i en myte passe på ikke at
grine, mens indvoldsrøversken prøver at få hovedpersonen til at grine. Hvis hovedkarakteren griner bliver
vedkommendes indvolde spist af indvoldsrøversken (Rink, 1982:87; Rasmussen, 1979:21ff,30,33; Kaalund,
1980:37)
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Angutivik
Den Grønlandske Mand er den danske titel på forestillingen Angutivik. Forestillingen er et drama, der
viser mænds følelser i dagens Grønland. Forestillingen havde premiere 8. september på NUIS og er
skabt i samarbejde mellem Teater FreezeProduction og NUIS. Teksten er skrevet af den grønlandske
forfatter Niviaq Korneliussen og med danske Hanne Trap Friis som instruktør. Der er 14 forskellige
tableauer med hver deres synspunkt på mændenes liv, med eksempler på drømme, kærlighed, sorg,
glæder og seksualitet. Disse bliver fremført af fire grønlandske skuespillere Hans-Henrik ”Suersaq”
Poulsen, Miki Jacobsen, Klaus Geisler samt Kristian Mølgaard. Senere i foråret 2018 har holdet været
på turne rundt i Danmark samt Færøerne, som blev godt modtaget i begge lande. 6 I Danmark havde
forestillingen premiere 8. maj som dansksproget forestilling i modsætning til den grønlandske premiere,
der foregik på grønlandsk. Det lykkedes at få oversat den eneste færøske nyhed om Den Grønlandske
Mand jeg fandt på nettet. Forestillingen skulle vises i Tjóðpallurin (Den Færøske Nationalscene) i
Thórshavn på Færøerne. Nyheden beskriver udelukkende forestillingen i hovedpunkter, som allerede
er nævnt her i nærværende artikel. I en samtale med en af skuespillerne, Miki Jacobsen, fortalte han,
at de blev rigtig godt modtaget på Færøerne, med stående applaus. Blandt publikum var også nogle
grønlændere, som bidrog til at stemningen blev mere afslappet. 7
Der er som allerede nævnt 14 forskellige situationsscener inde i selve forestillingen, hvor langt de
fleste handler om manden i dagens Grønland, hvor det mere mytologiske og sagnomspundne ikke er
i fokus (se Kuhlmann, 2019 i nærværende udgivelse). For at holde fokus på det særligt grønlandske
kropslige og verbale udtryk, er der to scener, der er værd at nævne i denne kontekst. For det første er
rensdyrjægerscenen mest fremtrædende. Den grønlandske skuespiller Klaus Geisler spiller rollen som
rensdyrjæger. Han fortæller om naturen omkring sig, måden at tage geværet og tage sigte på et rensdyr,
måden at flå et rensdyr uden at bruge kniv, myggenes plagen og måden at tage det parterede dyr på
ryggen. I sin performance udtrykker han så levende, helt ned i detaljen, rollen som rensdyrjæger
i en grad, at man tror på hans rolle, fordi han lever sig helt ind i rensdyrjægerens univers, som er
genkendeligt for særligt det grønlandske publikum. Når en skuespiller lever sig ind i rollen, er der
forskellige måder at gå ind i rollen på. I denne scene spiller han på en realistisk måde, selvom de
genstande, han lader som om, han bruger, er imaginære. Ved en realistisk måde at spille skuespil på
er det mest fremtrædende kendetegn at rollen der spilles er baseret på det virkelige, genkendelige
hverdagsliv (Schechner, 2013:177ff). Netop med det udgangspunkt spiller Geisler rollen som
rensdyrjæger, baseret på traditionelle rensdyrjagtmetoder og adfærd. Den grønlandske skuespiller og
præst Niels Platou 8 (1927-2005) beskriver disse metoder og jagtadfærd i dagbladet Atuisoq i 1985,
i en artikel, der kan oversættes med ”Når man har været vant til rensdyrjagt fra barnsben af ”. I
artiklen beskriver Platou udførligt på grønlandsk, hvilken adfærd man bør udvise under rensdyrjagter,
punkt for punkt. Ligeledes nummererer han nogle ord, der direkte refererer til rensdyrets anatomi,
hvilken slags rensdyr det er, og måden at tilberede mad på en flad sten m.m. (Platou, 1985:8f ).
Med andre ord, en manual til hvordan man går på rensdyrjagt og med en tilhørende ordliste. Det er
typisk for 1970’ernes og 1980’ernes beskrivelser af materialkulturen – ’manualer’ til kajakbygning,
6) Karsten Sommer: ”Succesforestillingen Angutivik kommer til færøerne”: https://knr.gl/da/nyheder/
succesforestillingen-angutivik-kommer-til-f%C3%A6r%C3%B8erne (skrevet som nyhed 29. maj 2018,
hentet, 10. juni 2018).
7) Den korte samtale fandt sted foran NUIS 12. juni 2018
8) Platou havde i øvrigt en af hovedrollerne i den første danske farvefilm Qivitoq (1956). Han havde rollen
som den grønlandske fanger Pavia, der bliver gjort til grin, da han prøver at fiske uden held. Derfor prøver
han at gå til fjelds for at blive fjeldgænger, men vender tilbage ved hjælp af Poul Reichardt, der havde rollen
som bygdebestyreren Jens Lauritzen.
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konebådsbygning, bygning af tørvehuse, jagtbeskrivelser og andre traditionelle måder at gøre dette
og hint på – i en tid, hvor samfundet var under rivende teknologisk udvikling, og man frygtede,
at den ’gamle’ kultur ville forsvinde. 40-50 år efter er ’manualen’ igen aktuel; Geisler følger mere
eller mindre Platous beskrivelse om rensdyrjagten, men i modsætning til Platous beskrivelse på skrift,
udtrykker Geisler med hele sin krop den tilsvarende jagtbeskrivelse. Det vil sige, selvom han spiller på
en realistisk måde, så bruger han også en Brechtiansk måde at spille på. Kendetegnet ved spillemåden
er, at skuespilleren delvis går ud af rollen og kommentere rsituationen eller handlingen på scenen (jf.
Schechner, 2013:181).
I det hele taget tager Geisler udgangspunkt i et hyperrealistisk formsprog til at formidle sin
fortælling. Hans imiterende bevægelser er genkendelige for enhver rensdyrjæger, og gør det nemt for
publikum at forstå, hvad han gør, også for dem, der ikke har erfaring med rensdyrjagt.
For det andet er der også en ’pause/skifte-scene’, hvor de fire skuespillere overraskende laver en
scene med maskedans-performance, der på grønlandsk hedder uaajeerneq. En uaajeerneq performance
har flere forskellige kategorier. Jens Rosing (1925-2008, grønlandsk tegner og forfatter) nævner fire
forskellige kategorier i sin artikel, og fælles for dem alle er, at publikum forventer underholdning
og latter. For at tage et eksempel fra Rosings beskrivelse af en nalikkatteeq performance 9, som han
oplevede i Østgrønland, så er underholderens ansigt, der er malet med sod og tran, snøret op med
remme, samtidig med at han har en spilepind i munden. Håret er sat op i en hårtop, der bevæger sig
i takt med underholderens kropsbevægelser. Usammenhængende ord og lyde raller ud af ham, mens
det hele er akkompagneret med en tromme. Med sin dans bevæger og vrider han kroppen, mens han
prøver at få publikum til at grine, hvor det hele til sidst eksploderer i latterbrøl (Rosing, 1957:241f ).
Rosings beskrivelse af denne performance har nogle fællestræk med skuespillernes performance på
scenen. De fire skuespillere danser som allerede beskrevet maskedans. Det eneste, der præcist modsvarer
Rosings beskrivelse af uaajeerneq-performancen i denne forestilling, er, at skuespillerne bevæger sig og
vrider kroppen ligesom i en traditionel maskedans-underholdning. Dog er der fornyelse i uaajeerneqperformancen på scenen. Fornyelsen af maskedansen (jf. Rosings redegørelse) kommer til udtryk, ved
at de fire skuespillere ikke maler deres ansigt med sod og tran, de bruger heller ikke rem til at snøre
ansigtet med. De har ingen spilepind i munden, ingen hårtop, ingen usammenhængende ord og lyde,
der raller ud af dem, og ingen tromme. De er alle sammen iført urbane blå jakkesæt og sort T-shirt
inden under. Til gengæld er deres maskedans-performance helt igennem genkendelig, også selvom
de ikke bruger masker og sod og tran i ansigtet. For at tage udgangspunkt i Mauss’ tre tilgange, så
kommer det biologiske, psykologiske og sociologiske i spil for at kunne forstå maskedansen, der er
vist på scenen. Deres handlinger har nogle identiske træk med den traditionelle maskedans, der er
nedarvet gennem generationer. Derfor er deres handlinger genkendelige hos mange, hvis ikke alle
grønlændere, der har set forestillingen både i Grønland, Danmark og Færøerne. Deres performance
skal forstås som et kodet skuespil (der på engelsk betegnes som codified acting). Denne udtryksform
er baseret på semiotisk systematiserede gestikulationer, bevægelser, sange, kostumer, make-up, og
drama (Schechner, 2013:183). For at publikum helt kan forstå, hvad der foregår på scenen, skal de
have forhåndsviden om, hvorfor skuespillerne gør, som de gør. I dette tilfælde vil det grønlandske
publikum vide, at det drejer sig om en grønlandsk maskedans, også selvom de er iklædt blå jakkesæt.
Maskedanseren danser og går blandt publikum med bøjede ben, rank ryg, gør store øjne, lave
forskellige skæve og sjove ansigter, ligesom de bevæger armene umotiveret. Både mænd og kvinder
kan danse maskedans, og når de gør det, er det som regel i bar overkrop og korte bukser. Men i nyere
9)

En af de fire kategorier indenfor uaajeerneq-performances, som Rosing beskriver i sin artikel.
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tid er maskedanserne, som i øvrigt er blevet genoplivet og sat på den kulturelle dagsorden i Grønland
igen af Tuukkaq Teatret i midten af 1970’erne, iført sorte tætsiddende trøjer hos kvinderne. Før i
tiden lavede man masker af enten skind eller træ, og maskerne havde forskellige egenskaber alt efter,
om det er ceremonier, underholdning, ”åndemaningslege” med mere (Kaalund, 1980:35). En enkelt
måde at forandre ansigtet på har været at smøre lampesod i ansigtet og bruge snor over kinder og næse
til at forvrænge ansigtet til ukendelighed. I åndemaningsceremonier maler åndemaneren sit ansigt
til ukendelighed for at beskytte sin identitet mod en mulig hævn fra ånderne senere (op.cit.:35). For
at vende tilbage til Angutivik/Den Grønlandske Mand, så er skuespillerne som sagt iført jakkesæt, og
ikke det traditionelle ’kostume og make-up’ (jf. codified acting). Set på baggrund af forestillingens
nutidige fremstilling af den grønlandske mand, hans rolle i samfundet, hans følelser i det nutidige/
moderne samfund kan det tænkes, at maskedansscenen med de fire skuespillere i urbant tøj viser
en form for en ”scenisk udvikling af maskedansen”, som Kuhlmann påpeger (se Kuhlmann, 2019 i
Grøndlands Teaterhistorie - på vej). Det, der afviger fra den traditionelle grønlandske maskedans på
scenen, er selve den ’sceniske udvikling’ af maskedansen. Denne sceniske udvikling kan dog medføre
en fremmedgørelse i forhold til den traditionelle kultur, jf. handlingsforståelserne hos Mauss.
Når publikum har viden om grønlandsk kultur og tradition, kan de fortolke sig frem til at
skuespillerne ’danser maskedans’, dog ikke i traditionel forstand. Man kan derfor argumentere for,
at det kan virke som en fremmedgørelse af den traditionelle kultur. Det medfører, at underholdning,
der er baseret på grønlandsk kultur og tradition, i dette tilfælde den omtalte ’maskedans’, derfor ikke
rigtigt giver mening. Dette kan dels skyldes, at de mytologiske og sagnomspundne fortællinger, som
ofte bliver vist og fokuseret på i flere teaterforestillinger (også nævnt i nærværende artikel), ikke er i
fokus i Angutivik; dels kan det også, set i betragtning af at Angutivik har som tidligere nævnt fokus
på den moderne og nutidige mand, været hensigten at vise kulturelle rødder gennem den ’scenisk
udviklede’ maskedans på en ny og anderledes måde, der samtidig er genkendelig hos det grønlandske
publikum.
NAIPs amatørteaterforestilling
NAIP står for Nuummi Aliikkusersuisartut Isiginnaartitsisartullu Peqatigiiffiat. Dette kan oversættes
til ”foreningen for underholdere og skuespillere”. NAIPs amatørteaterforestilling uden navn er et
parodisk og samfundskritisk underholdningsshow, der optages og vises i det nationale TV nytårsaften
efterhånden hvert år de sidste tre til fem år. Forestillingen havde premiere i Katuaq 11. november
2017. Hvem der har instrueret stykket fremgår ingen steder, men formodentlig har holdet gjort det
i samarbejde; fundet idéer til stykket, og kollektivt instrueret det hele. Selvom NAIPs navn lyder til
at være for alle underholdere samt skuespillere, er det kun for amatørteaterskuespillere. NAIP er en
amatørteaterforening der blev etableret i 1959 i Nuuk. Et amatørteater samt amatørskuespillere skal
ifølge Kaj Nielsen forstås som en gruppe mennesker, der laver komisk teater i fritiden, baseret på
fritidsinteresse (Nielsen, 1950:13). NAIPs medlemmer er ikke professionelle skuespillere, ligesom
NAIPs forestillinger heller ikke kan siges at være professionelle. Medlemmerne af NAIP mødes ifølge
deres hjemmeside 10 (sidst opdateret i 2014), tirsdage og torsdage, begge dage fra klokken 19:00 til
22:00. I de nævnte dage danser de polkadans. Polkadans er en del af deres forestillinger, der efterhånden
er til stor underholdning for publikum, og danserne tæller både voksne og børn. Publikum begynder
at klappe i hænderne, rives med og jubler af glæde, når medlemmerne begynder at danse polkadans
på scenen. I den forestilling, som jeg overværede, dansede de polkadans tre gange; i første omgang
10)

http://www.naip.dk/html/Sungiusartarfiit.html (hentet 3.juni 2018, kl.18:54)

75

Forholdet mellem det verbale sprog og kropssproget

var det udelukkende børn, der dansede. Både anden og tredje gang var der både voksne og børn i to
omgange lige efter hinanden. Bemærkelsesværdigt er det, at pigerne er iført lår- og knælange versioner
af mændenes traditionelle hvide anorak; nogle af dem er røde med ulu’er (den arktiske kvindekniv )
som mønster forneden. De lidt ældre pigers version er i mørk lilla med hvide kanter.
NAIPs amatørteater har ligheder med revy, hvor begrebet ifølge Carlo M. Pedersen er aktuelle
begivenheder, der passerer revy i en satirisk og ironiserende form (Pedersen, 1950:316). I revy er satire
og ironi en væsentlig del af forestillingerne. Mens Pedersen skelner mellem amatørteatergrupper, der
består af individer, der målbevidst og systematisk arbejder med komedie og tragedie, er revy mere
flagrende og tilfældigt, med enkelte genstande, festlige rammer og linjer , der viser det miljø man vil
fremstille (op.cit.:316ff). I NAIPs tilfælde bliver amatørteater og revy blandet sammen, hvor NAIP
målbevidst laver komedie på baggrund af aktuelle begivenheder og hvad der er foregået i samfundet
indenfor det sidste år. Begrebet amatørteater kommer til udtryk ved at NAIP laver shows, der er
baseret på årets begivenheder og viser dem på en komisk, satirisk og ironisk måde, der minder om revy.
For at tage eksempler fra forestillingen laver NAIP en parodisk fremstilling af sprængningsulykkerne
i Nuuk, der skete med korte mellemrum, både den 9. september 11 og 21. september. 12 Den første
sprængningsulykke medførte skade på svømmehallen Maliks store ruder, der gik i stykker, fordi en stor
sten gik igennem. Den anden ulykke skete i den anden ende af byen, hvor en container blev ødelagt.
Begge ulykker medførte heldigvis ingen personskader. Disse bliver vist på scenen med få genstande,
sølvpapir der er krøllet sammen bruges som sten, røde pølser skal imitere dynamitstænger, som stikkes
ned i jorden i massevis ”fordi, så bliver vi hurtigere færdige”. 13 Trykluftsbor er lavet af en blender,
stangen er af kosteskaft og et stykke træ er klistret til skaftet med klisterbånd. Når en af de to mænd,
der forestiller at være bygningsarbejdere, trykker på ”trykluftsboret”, kommer der en genkendelig lyd
fra en blender, der skal illudere et rigtigt trykluftsbor. Da ’minøren’, der trykker på ”trykluftsboret”,
lader som om, 14 han trykker på et rigtigt bor og til stor morskab for publikum begynder at ryste over
hele kroppen med let bøjede ben, mens han holder på det imaginære trykluftsbor. Da ulykken sker,
kommer der to mennesker ud fra et bord der er dækket med en lang hvid dug så det ikke er muligt
at se, hvad der er under bordet. Bordet skal muligvis referere til containeren, der blev skadet ved den
anden sprængningsulykke (jf. ulykken 21. september). Den ene, der kommer ud fra bordet, er skadet,
mens den anden sender ’live’ på de sociale medier, uden at tænke på at hjælpe den tilskadekomne. Hele
denne scene er tydeligvis godt indøvet og gennemtænkt op til forestillingen, der svarer til amatørteater,
men selve revy-aspektet kommer til udtryk ved, at NAIP laver en ironisk udgave af ulykkerne i festlige
rammer, foran et publikum, der morer sig over alt, der bliver vist på scenen. Her skal det bemærkes,
at sprængningsscenen er et genkendeligt fænomen overalt i Grønland, hvor der bygges – lige siden
efterkrigstiden, hvor man gik i gang med en massiv moderniseringsproces. Forskellige generationer
har således lige siden forskellige erindringer knyttet til lyden af trykluftsbor og sprængninger af fjeld.
Man kan sammenligne denne parodiske scene med den traditionelle fortællesituation, hvor gode
fortællere før i tiden blev inviteret til fælles aktiviteter på bopladserne. Til disse kollektive aktiviteter
på bopladserne hørte parodi eller provokation også til underholdningen, hvad enten der var tale om
komiske, satiriske, ironiske eller parodiske imitationer af sig selv, af andre eller af hele situationer (jf.
11) Jonas Fievé: ”Sprængning. Svømmehal bombarderet med sten”: https://knr.gl/da/nyheder/
sv%C3%B8mmehal-bombarderet-med-sten (hentet 10.juni 2018, kl. 18:10)
12) Jørgen Schultz-Nielsen: ”Politiet efterlyser vidner til nyt sprængnings-uheld”: http://sermitsiaq.ag/
politiet-efterlyser-vidner-nyt-spraengnings-uheld (hentet 10.juni 2018, kl. 18:12)
13) Egen oversættelse ud fra personlige noter fra forestillingen.
14) Make-believe (Schechner)
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Tersis et.al., 2016:11). Man kan således sige, at NAIP har videreført traditionen i fornyet form.
Konklusion
Handlingsforståelse kommer an på, om kropsbevægelserne er genkendelige for specifikke samfund
og kulturer, hvor det biologiske, sociologiske og psykologiske kommer i spil for selve forståelsen af
handlinger. Det samme princip bruges derfor også til at forstå grønlandske teaterforestillinger fra 2017.
Selvom mange af de traditionelle og grønlandske symbolske elementer i de sete teaterforestillinger er
genkendelige for publikum, er der også fornyelser i dem.
De kulturelle symboler kommer til udtryk ved f. eks. overførte kulturelle betydninger i Qaammatip
Ernera i form af trommen som konfliktbearbejdningsmetode. Denne metode bliver brugt anderledes
end i traditionen, forstået som den førkoloniale periode, og bruges i stedet til at vise accept af den
yngre generations vilje til at rejse udenlands for at uddanne sig. At slå kind mod kind, som også er
en del af den traditionelle sangduel, der er erstattet med at bytte plads, kan fortolkes på mangfoldige
måder alt efter, hvor man befinder sig i verden, derfor er det vigtigt at have viden om specifikke
kulturelle handlingsforståelser.
At bruge masker ved forskellige lejligheder har været en del af den grønlandske kultur. Det bruges
også i teaterforestillinger fra 2017 både set med performative egenskaber, og set med den traditionelle
brug af masken. Set med performative egenskaber anses masker for det andet væsen. Den performative
egenskab kommer til udtryk i INUIT, hvor skuespillerne flere gange skifter maske for at skifte
scenisk identitet. Inde i selve handlingen i INUIT er der masker, der er lavet med inspiration fra
den grønlandske kultur, hvor tre skuespillere ifører sig masker og maskernes tillagte egenskaber. Set
ud fra et grønlandsk traditionelt perspektiv har masken været en metode til at gøre sig ukendelig for
ånder under åndemaning. Det traditionelle ved at bruge masker i Grønland kommer til udtryk ved en
scenisk udvikling i Angutivik, hvor skuespillerne ikke er iført masker eller maling. Dette kan blandt
andet føre til fremmedgørelse af den grønlandske traditionelle kultur, men at det også alligevel giver
mening for den grønlandske tilskuer at forstå, hvad handlingen går ud på. Denne måde er en scenisk
udvikling, som også kan siges at blive brugt i NAIPs amatørteaterforestilling, selvom genren ligger
inden for revy, og derfor er satire og ironi pr. definition en del af genren. Det kan dog også ses som
en scenisk udvikling af den traditionelle fortællesituation hvor store fortællere ofte blev inviteret for
at fortælle historier til stor underholdning for tilhørerne. Der er ikke kun sceniske udviklinger med
hensyn til traditionelle egenskaber. Måden at håndtere hundeslædekørsel er der stort set ikke forandret
ved, men hele handlingen blander traditionelle myter og sagn sammen med klassiske eventyr til at
danne rammen om forestillingen på en sjov og underholdende måde.

Abstrakt
Med udgangspunkt i Nicole Tersis et aliis Words and Gesture. An Inuit storyteller in East Greenland
(2016) og Marcel Mauss’ Techniques of the Body (opr.1936/1973), vil min artikel fokusere på
kroppen som kulturelt symbol i forbindelse med udvalgte grønlandske teaterproduktioner, som jeg
har observeret i løbet af 2017. Formålet er i denne kontekst at fremanalysere forholdet mellem det
verbale og det kropslige sprog og at vurdere, hvordan der er tale om et ’særligt grønlandsk’ udtryk i
performansen.
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Abstract
As a starting point with Nicole Tersis et aliis Words and Gesture. An Inuit storyteller in East Greenland
(2016) and Marcel Mauss’ Techniques of the Body (1936/1971), my article will focus on the body as a
cultural symbol in Greenlandic theatre productions which I have observed in 2017. The purpose of
the context is to analyze the relationship between the verbal and body language and to evaluate how
there is a ’particularly’ Greenlandic expression in the performances.
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Det iscenesatte Grønland – Grønland på scenen 1
Om at iscenesætte og performe Grønland.Tuukkaq Teatrets rolle i dansk teater
og i forhold til gruppeteatret set i lyset af kunstpraksisformer og postkoloniale
teaterstudier
Af Annelis Kuhlmann
I globaliseringens tidsalder er det nationale og det regionale i stigende grad blevet et
omdrejningspunkt for scenekunstneriske udtryk. Det gælder eksempler som Performing Europe 2
og Staging the UK. 3
At performe Grønland går historisk set tilbage til den del af globaliseringen, som ofte identificeres
med kolonialismens højdepunkt, det vil sige fra Hans Egedes ankomst til Grønland i 1721 og frem
til midt i 1800-tallet. Denne del af ”det iscenesatte Grønland” baserede sig primært på mundtlige
fortælletraditioner, men også gennem en internationalisering med overførelse af litterære danske
værker til Grønland.
At Hans Egedes ankomst bliver benyttet som datering hænger dels sammen med
missionsgerningen og med den skoleuddannelse af Grønlands befolkning, som fulgte. I bedste
oplysningsstil blev teatret relativt hurtigt til en belærende form, hvor danske klassikere indgik, og
hvor de i praksis skulle omsættes til en grønlandsk virkelighed i undervisningsøjemed i skolen og
som en form for interkulturel kommunikation. Siden blev det karakteristisk for teaterbegrebet i
denne kontekst, at det også blev udtryk for et grønlandsk anliggende med egne myter, fortællinger,
og dramaer, som blev opført med særlig vægt på den virkelighedsgengivelse, som tilskuerne kunne
genkende fra deres eget liv. Med Hans Lynge (1906-88), hvis mangeartede kunstneriske talenter
nåede vidt omkring, blev det skrevne grønlandske drama en realitet. 4
Danske scenekunstnere begyndte allerede i begyndelsen af det 20. årh. at inddrage Grønland
som emne på danske scener, eksempelvis koreografen Harald Landers og komponisten Knudåge
Riisagers grønlandske ballet Qarrtsiluni (1938-42), inspireret af Knud Rasmussens Festens Gave
(1929). Balletten fik sin urpremiere på Det Kongelige Teater. De grønlandske sagn og myter blev
ofte tilsat musik og koreografi i forbindelse med markeringer af mærkedage, jubilæer og var udtryk
for, at man ville vise en national, kulturel og kunstnerisk samhørighed med Grønland. 5
Et andet eksempel, der har haft et efterspil i nyere tid, er operaen Kaddara (1921), skabt af
den danske komponist Hakon Børresen (1876-1954). 6 I 2013 blev operaen indspillet, dirigeret
1) Artiklen er en bearbejdet udgave af mit foredrag på seminaret Grønlandsk Teaterhistorie, Det Grønlandske
Nationalteater, Nuuk, 14.-15. oktober 2017. Seminaret fungerede som optakt til Nuuk Nordisk Kulturfestival
2017.
2) I årene 2011-16 udspandt der sig et multinationalt og multikulturelt projekt under betegnelsen
Performing Europe.
3) I Storbritannien har der gennem de senere år udviklet sig en retning inden for scenekunst, hvor nationen
og det nationale bringes på scenen i forskellige aftapninger. Det kan være gennem Shakespeare-opsætninger
eller det kan være i forhold til udlægninger af autonomibegrebet eller regionernes ret til selvbestemmelse. En
af de nyeste titler på området er Stephen Wilmer Performing Statelessness. Palgrave Mcmillan 2018.
4) Se om Hans Lynge i Birgit Kleist Pedersens artikel i Grønlands teaterhistorie – på vej.
5) Myter og sagn indgik også i Teatret OM’s forestilling, 79’fjorden (2014), om Mylius-Erichsens DanmarkEkspeditionen til Nordøstgrønland, 1906-08. Se http://www.teatretom.dk/dk/forestillinger/79fjorden
6) Operaens libretto var skrevet af den danske distriktslæge i Grønland, Carl Martin Norman-Hansen
(1867-1947) og handlede om en eviggyldig kærligheds-og fristelseshistorie med afsæt i grønlandske sagn.
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af skuespilleren, balletdanseren og operasangeren, Niels Borksand, der siden 1969 har ledet
Grønlandsturnéen.
Med emfatisk vægt på det særegne fremstod disse iscenesættelser som eksotiske afbildninger af
fjerne landskaber med fremmede beboere ofte i form af bestemte sociale rollefag. Man så fangeren,
kajakroeren, kvinden i nationaldragt osv. Dette billede gengav på mange måder en besynderlig
virkelighedsforståelse. Udadtil ville man formentlig iscenesætte et billede af idyl og flot natur og
med begrænset opmærksomhed rettet mod grønlænderen, mens man først meget sent er begyndt at
vise, hvad der indadtil rørte sig, for slet ikke at tale om bagsiden af medaljen i form af kolonitidens
slagside. Det virker som en tvetydig iscenesættelse af national dobbelthed, der er fremstået gennem
disse forestillinger. At forfatningsændringen i 1953 gjorde op med den formelle kolonistatus og
indlemmede Grønland som en ”normal” del af Danmark, synes at skulle tages med et gran salt,
idet det ikke virker til at have haft den helt gennemgribende betydning på kunst -og kulturområdet
(Saxinger, Schweitzer, and Donecker 2016).
For at kunne inddrage Tuukkaq Teatrets rolle i denne kontekst bør vi standse op ved en central
markør for dette teaters historie. I dilemmaet mellem fortid og nutid kan man således spørge, om ”vi”
kan forstå materialet på en ny måde. Og kan grønlandsk teater forstå sig selv og sin kulturelle identitet
på en fornyet måde? Hvordan forholder man sig til den multidimensionale metafor, som klassikeren,
den ikoniske Tuukkaq-forestilling Inuit (1977) efterlader sig i et grønlandsk teaterhistorisk perspektiv
nu (2017), hvor skuespillerskolen ved Grønlands Nationalteater også har Inuit på repertoiret som
en præsentationsforestilling? Man kan sige, at Inuit repræsenterer et vindue ind i en ganske særlig
teaterhistorie, idet stykket behandler temaer som undertrykkelse og frigørelse. Spørgsmålet bliver
også, hvilken form for narrativ, der kan formidle Tuukkaq Teatrets historie.
Selve kildespørgsmålet giver anledning til uddybelse. For det første er kilderne endnu ikke officielt
registreret fra Tuukkaq Teatrets historie. Det vil sige, at den viden, kilderne repræsenterer, kan komme
til at lide en skæbne, der desværre kun kan sidestilles med støvets gang. Det betyder også, at vi på sigt
risikerer at være henvist til et utopisk billede af, hvad kilderne vil kunne fortælle om fremtidens teater i
Grønland og i Danmark. Dette er så meget desto mere ærgerligt, når der stadig er levende mennesker,
som vil kunne supplere med deres praktiske og levende viden om, hvad kilderne indebærer. Den reale
kulturpolitiske teatervirkelighed har ikke mulighed for at komme et redningsarbejde til undsætning,
idet det beror på individer, kontakter og gensidig tillid.
Tilbage bliver et ubesvaret spørgsmål om, hvorvidt Tuukkaq Teatrets tradition er en reel modsætning
til et moderne (herunder dansk) teaterlandskab. Skal vi for eftertiden betragte Tuukkaq Teatrets
tradition på linje med indfødte folks vanskeligheder ved at integrere sig i et fremmed landskab? – eller
vil det igen være ensbetydende med at reducere teatrets betydning? Hvad betyder forestillingen Inuit
for grønlændere i dag? Er det blevet til et stykke museal kunst? Jeg synes, at der er behov for at finde
ind til ”sjælen” i det teater, man ønsker at holde i live. I en dansk kontekst er et endnu mere prækært,
eftersom kommunikationen om Tuukkaq Teatret i Danmark i dag stort set er fraværende, til trods for
at det arktiske tema er hot spot. Det er mao. historisk viden om praksisformer, der savner formidling.
Dette er en kompliceret problemstilling, der kræver, at nogen kan gå ind i feltet og åbne det.
Indholdet i erindringerne og de måder, der erindres på, kræver mere end en formel adgang. Det kræver
samarbejde. Hvordan har vi valgt at erindre Tuukkaq Teatret? Og hvilken betydning har det for vor
fælles teaterhistorie, at narrativet ser ud, som det tilsyneladende gør? Teatrets historie er en formidlet
form af den praksis, der knytter sig til årene i Fjaltring og de udløbere, som skuespillereleverne på
Tuukkaq Teatret har repræsenteret i deres respektive praksisformer, bestående af udfoldelse i dans og
musik, men også med virke i den pædagogiske eller sociale sektor i Grønland, i samisk kultur og andre
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steder på kloden. En del af denne historie udspringer af en periode i 1970’erne, hvor gruppeteatret
stod stærkt i Danmark og i de øvrige nordiske lande. I den tid, der er gået siden Tuukkaq Teatret
stoppede med at have elever og frem til i dag har teatret i Danmark bevæget sig i mange retninger,
fra det politisk bevidste over det laboratorieagtige og til det mere æstetisk stilsikre teater. Denne
periode mimer på sin egen måde den selvstændiggørelsesproces, der er sket i Grønland, markeret
med oprettelsen af det grønlandske hjemmestyre i 1979.
Billedet med isbjerget fortæller os, at vi ikke kender hele fortællingen om teatret, men kun
toppen af historien. Individuelle og kollektive erindringer væver sig ind i hinanden og bringer
isbjerget som udtryk for en grønlandsk teaterkultur i bevægelse.
I takt med den stigende bevidsthed om kolonialistiske forhold, er der også opstået et større behov
for at sætte de undertrykte folk på scenen. Der er især tre perspektiver, som jeg ønsker at gøre brug
af i dette specielle forhold. For det første eksisterer der i perioden fra sidste del af det 20. årh.,
hvor hjemmestyre (1979) efterfulgt af selvstyre (2009) kom til at sætte en stor del af den politiske
dagsorden, og frem til vores tid en stigende grad af opmærksomhed på nationalfølelse i Danmark.
Denne opmærksomhed får næring ved Berlinmurens fald men samtidig også ved den stigende
højredrejning i det politiske klima i Danmark. Det kommer til udtryk i såvel tema som formsprog
i mange af de forestillinger, som vises på de danske teatre. Jeg behøver blot at nævne teatre som
DanskDansk, Det flydende teater, Mungo Park og Det Olske Orkester, hvis forestilling Sukker med
manuskript og iscenesættelse af Lotte Faarup er blevet spillet i sæsonen 2017-18. 7 Sukker, handler
som sådan ikke om Grønland, men om et dansk forhold til Dansk Vestindien. Forestillingen
viser, hvordan det hvide sukker og den sorte kaffe gjorde indtog i det danske borgerskabs nye
forbrugsvaner i 1700-tallet, og hvordan ejermentalitet og korporlig afstraffelse gjorde sig gældende
overfor indbyggerne på St. Croix, St. Thomas og St. Ian. Når jeg nævner forestillingen i denne
sammenhæng, skal det ses i forhold til dels den øgede politiske tale om danskhed, dels den stigende
interesse fra scenekunstens verden i at belyse Danmarks forhold til fortsat at være en kolonimagt.
Forestillingens brug af billedlige metaforer understreger, hvordan en særlig form for nærmest
farveblindhed har sneget sig ind i vores historiske bevidsthed.
I Den Sorte Diamant var der ligeledes i 2017 en stor udstilling med titlen Blinde vinkler. Billeder
af kolonien Dansk Vestindien, hvor det problematiske i historieskrivningen talte sit eget sprog.
Endelig vil jeg nævne det nye digre 5-binds værk, Danmark og Kolonierne, hvor Grønland. Den
arktiske koloni er et oplagt referencepunkt (Gulløv 2017). Ligeledes har der været en stribe af
arrangementer, der både giver oplysning om faktiske forhold i den grønlandsk-danske historie,
men også rejser debat blandt fremmødte.
De nævnte tiltag står ikke alene. Skuespilhuset under Nationalscenen gør i sin lancering af den
indeværende sæsons (2018-19) repertoire en særlig dyd ud af at tale om det danske. Temaet i det
centrale spørgsmål ”hvem er vi?” handler i disse år ofte om national identitet, ligesom det berører
andre former for identitet (kulturel, kønsmæssig, religiøs, social etc.). 8
For det andet ses der en tendens til, at flere danske iscenesættere arbejder med forestillinger, som
har et grønlandsk tema, og som i vid udstrækning har grønlandske skuespillere og andre kunstnere
i produktionerne. Denne form for national og kulturel ”cross-over”-bevægelse er meget interessant
i forhold til at etablere fokus på, hvordan Grønland iscenesættes og performes i samtidens teater,
7) Sukker udgør første del i en trilogi om dansk sindelags historie. Anden del, Salt, får premiere, foråret
2019 med fokus på Grundtvigianisme og Indre Mission. 3.del, Hvem er det, der banker (2020) omhandler
danskerne og migration.
8) Se https://www.facebook.com/kglteater/videos/10155382762224149/ )
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og navnlig med vægt på teatret i det 21. århundrede, det vil sige primært i tiden efter, at selvstyret
er blevet en realitet, og hvor Grønlands løsrivelse fra dansk kolonistyre er omdrejningspunktet i
forhold til politisk valg og i forhold til iscenesættelsesmæssige dispositioner i samtidsteatret. 9
Et tredje perspektiv handler om samtidighed. Grønlands teaters historie folder sig ud samtidig
med teatrets historie i Danmark tager form, og er en del af en større kulturel og politisk diskussion.
Kolonitidens begyndelse og vores egen tidlige oplysningstids nationale teater finder således sted
på stort set samme tid. Dette forhold har jeg ikke set belyst noget steds, og jeg har heller ikke
set det studeret i de danske kilder, jeg har haft adgang til. Dette handler endvidere om, at det
nyere og aktuelle teater i Grønland og teater i Danmark om Grønland kan samles under den lidt
symbolske overskrift Det iscenesatte Grønland og berører således også forholdet mellem aktører i
denne iscenesættelse. En forholdsvis ny fremstilling af det danske teaters brug af den fremmede
i os selv kan ses i Bent Holms bog, Tyrk kan tæmmes (Holm 2010). Selvom Holm hovedsageligt
forholder sig til tyrken i vores billeddannelse, så er parallellen til det kolonialistiske syn, der forsøges
gjort op med i en række forestillinger om det iscenesatte Grønland nærliggende.
Tuukkaq Teatrets indflydelse
Tuukkaq Teatrets tilstedeværelse i en relativt nyere historisk kontekst har haft betydning for
samtidens gruppeteater i Danmark, men også indenfor vækstlaget i teatret i nyere tid synes det
at have en mere eller mindre erkendt betydning. 10 Det er denne dobbelte betydning, der lidt
forskudt i tid gør det relevant at se på betydningen af nogle af de praksisformer, der knytter sig til
gruppeteatrets historie (Jørgensen 1981). Dette hænger også sammen med det aktuelle perspektiv,
hvor Grønland tematisk som formmæssigt ser ud til mere end nogensinde at trække spor i teatret i
Danmark. Netop sporet som figur har jeg benyttet ud fra åbningskapitlet ”Theater ”der Anderen”
und das Andere ”des Theaters”” (Zimmermann 2017). I kapitlet åbnes der for ideen om, at ”den
anden” er en del af den teatertænkning, vi omgiver os med, og at dette indebærer, at teatret også
er stedet for ”det andet”. Det er klart, at en sådan tilgang har konsekvenser for den måde, hvorpå
historiefremstillingen tager form. I nærværende artikel belyses dette ved nedslag i teatrale og
performative udtryksmåder for det iscenesatte Grønland i nyere teater i Danmark.
Der ses stigende politisk motivation og interesse i de højaktuelle temaer, som det iscenesatte
Grønland tager med sig. Der eksisterer dog fortsat en dansk dominans i iscenesættelsernes
performative træk, hvor vi ser overvejende danske opfattelser af forskellige dramaturgiske og
teatermæssige løsninger på, hvordan det aktuelle Grønland fremstilles i et postkolonialt perspektiv.
Selve dominansen er måske ikke så påfaldende, alene af den grund, at der er langt flere teatre i
Danmark end i Grønland. Men billedet kendetegnes ved en stigende interesse i Danmark for at
synliggøre ikke bare Grønlands teater, men også en stribe af de problemstillinger, der knytter sig
til den fælles historie. Artiklen inddrager således eksempler på samtidsforestillinger, der forsøger
at etablere dette møde. Flere af disse forestillinger kommer med bud på, hvordan mødet kan (re)
defineres.
Åndelige og kulturelle praksisser og postkoloniale teaterstudier
At give et historiografisk billede af teatret og performancekunsten er typisk en opgave, der kræver

9) Se også (Jørgensen 1993) I bogen gives der rig billeddokumentation om overgangen fra førmoderne til
moderne grønlandsk samfund.
10) Tuukkaq Teatrets tidlige historie er tema i Kirsten Thonsgaards artikel i denne publikation.
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et bredspektret sæt af tilgange til feltet. 11 Når det drejer sig om Grønlands teaterhistorie, bliver
tilgangene ikke mindre vidtfavnende. Der er en række oplagte parametre, som kalder på at blive
inddraget. Det er parametre som f.eks. praksisformer inden for teatret, hvor der findes forskellige
former at belyse. Disse praksisformer samler sig om bl.a. åndelige og kulturelle praksisser, men også
skabende kunstpraksisformer kan identificeres med en særlig form for scenekunstnerisk viden. Til
det historiske perspektiv knytter der sig også postkoloniale teaterstudier, som uvægerligt trænger sig
på i den aktuelle politiske kontekst, som teatret også er en del af.
I en bestræbelse på at få de kunstpraksisorienterede felter og de postkoloniale- og teaterhistoriske
perspektiver til at belyse problemstillingen har jeg valgt at samstille de centrale figurer, der
gemmer sig heri, gennem Det iscenesatte Grønland – Grønland på scenen. Denne sprogbrug rokker
ved forestillingen om autenticitet og kunst, idet forestillingen om det iscenesatte Grønland og
Grønland på scenen skal vise sig at udfordre flere af de postkoloniale forståelsesrammer, som i dag
melder sig i diskursen mellem danskere og grønlændere.
I mine bestræbelser på at zoome ind på stofområdet melder det klassiske billede af isbjerget
sig, om hvilket man siger, at kun en tiendedel af isbjerget er synligt for det blotte øje. Resten
befinder sig under havets overflade og er usynlig. Der er mange forskellige former for isbjerge, og
de er foranderlige, ikke kun på grund af global ophedning. Miljødebattens diskussion om hele den
globale opvarmning fungerer dog her også som en håndsrækning til at sprogliggøre katastrofen
på den menneskelige side af den mere antropologiske problemstilling, hvor forholdet mellem
kunstneriske og åndelige praksisformer er truet.
Det binære modsætningsforhold mellem det synlige og det usynlige er et taknemmeligt billede,
når talen går på teatret. Teatret, der beskæftiger sig med det flygtige, og som med forskellige
virkemidler synliggør det, som vi ikke kan se med det blotte øje, kan således i denne fremstillings
kontekst indgå i en metaforisk samstilling. Det usynlige på teatret har ofte forbindelse til vores
mentale forestillingsverden, hvorfra også fordom og skepsis udspringer.
I Grønland har de åndelige og kunstneriske praksisformer udgjort ét fælles kulturelt udtryk,
men med udspaltningen af teatret fra de åndelige praksisformer kan man over tid tale om en
teaterhistorie i Grønland. Den oprindelige maskedans (grønlandsk: uaajeerneq), ligesom andre
kategorier af trommesang vil vi kunne betegne som oprindelige åndelige praksisformer, samtidig
med at de rummer umiskendelige performative træk. Hertil hører også den mundtlige overlevering
i form af fortællinger af sagn og andre beretninger. Både danse, trommedanse og mundtlige
fortællinger hører til rituelt beslægtede hedenske former, som typisk har foregået uden en form for
scenebygning. De har foregået i bygderne og i familierne.
Den teaterhistorie, vi kan iagttage og beskrive i en grønlandsk teaterkontekst, baserer sig i nogen
udstrækning på dansk teaters indflydelse på praksisformer via seminarier, skoler og forsamlingshuse.
Denne streng i teaterhistorien i Grønland går tilbage til tiden for det danske nationale teaters
begyndelse, hvilket også vil sige til Hans Egedes ankomst til Grønland i 1721 og til den kristne
missionsbevægelses arbejde med at gøre grønlændere alfabetiserede og kristne. Til denne periode
hører komedier og dramatiseringer af forfattere, som f.eks. Ludvig Holberg Jeppe på bjerget,
Christian Hostrup En dukkekomedie, H. C. Andersen Fyrtøiet, m. fl.
Når jeg inddrager Tuukkaq Teatret som omdrejningspunkt for en grønlandsk teaterhistoriografi,
hænger det sammen med de bestræbelser, der opstod i den dengang allerede spirende kulturby,
11) Jeg er bevidst om mit udenforstående udgangspunkt for at skrive om det grønlandske teaters historie.
Det er således ikke min intention at ”kloge” i grønlandsk identitet, men udelukkende at tegne et billede af,
hvordan man kunne bidrage til den grønlandske teaterhistorieskrivning.
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Holstebro hos Elin Nilsson og Reidar Nilsson om en teaterskole for grønlandske skuespillere.
Elin Nilsson (1936-2017) og Reidar Nilsson, f. 1945, ledede de tidlige teateraktiviteter, der fandt
sted i 1974 først i Grønlænderhuset i Holstebro og siden 1976 slog rod ved yderste klitrække i
Fjaltring, syd for Lemvig. Fjaltring blev Tuukkaq Teatrets base i Danmark med skuespillerskole,
laboratorium, bibliotek, teatersal mm. Ideen om at slå sig ned i det fjerneste hjørne af Danmark
for at drive en teaterskole for grønlandske skuespillere er i sig selv tankevækkende. Tuukkaq Teatret
kommer til at italesætte forholdet mellem periferi og centrum i dobbelt forstand. Dels giver en
beliggenhed i periferien ofte et privilegium i form af bedre arbejdsro, end hvis man havde haft base
i storbyen, og dels fremhæver den også på sin egen måde Tuukkaq Teatret som repræsentant for
grønlandsk teater som værende noget fjernt, eksotisk og fremmed i en dansk kontekst.
Det forekommer mig, at netop Tuukkaq Teatrets undersøgelsesarbejde og forestillinger i en vis
forstand har forsøgt at bygge bro til de åndelige og performative praksisformer, som knytter sig til
en kulturforståelse, der går forud for kolonialismen. Jeg er dog opmærksom på den ”konstruktion”,
der ligger i at koble Tuukkaq Teatrets praksisformer med en anden historisk, social og kulturel
forståelsesramme. Men set fra et nutidigt perspektiv kan fortællingen tage sig ud på denne måde.
Tuukkaq Teatrets rolle i dansk teater
Tuukkaq Teatrets knap 20-årige eksistens i årene 1975-1994 i Danmark refererer til den periode,
hvor gruppeteatret havde sin storhedstid. Nordmanden, Reidar Nilsson lagde selv ud med at være
med i Odin Teatret fra 1972-74, afsluttende med teatrets ophold i Carpignano, Italien, hvor
idéen om teatral og kulturel byttehandel tog sin begyndelse. Tuukkaq Teatret repræsenterer en
del af gruppeteatret i Danmark, se eksempelvis (Auken 1974) i seminarrapporter for Nordisk
Gruppeteaterfestival, der blev afholdt i Odense i årene 1974-75. 12 Det var ikke en utopisk tanke
om et socialistisk samfund, som var grundlaget for Tuukkaq Teatret, men derimod snarere en søgen
efter de rødder og værdier, som kunne medvirke til at styrke de grønlandske skuespilleres udtryk
og muligheder for at gøre en forskel i et teaterlandskab i Grønland. Den politiske toning, der
eksisterede i gruppeteatret, bliver ganske godt beskrevet i artiklen ”Rids af gruppeteaterbevægelsen”,
(Kjærgaard and Reiche 1980).
Og der er spor, som Grønland trækker i teatret i Danmark, og som udgør et anderledes og stadig
aktuelt perspektiv. Med de begrænsninger, jeg har for at gå ind i feltet, har jeg valgt at se på, hvordan
Grønland er blevet realiseret i nyere teater, der udspiller sig i Danmark og som i nogen udstrækning
også kommer på gæstespil i Grønland. Mit valg kommer til at udspille sig i forskellige former for
tilbageblik, idet jeg opholder mig ved et udsnit af samtidsforestillinger. Dette valg begrundes ved et
blik på samtidsteatret, der fokuserer på det postkoloniale, som har med vores fælles samtid at gøre.
De udvalgte forestillinger, som tager det specifikke grønlandske tema op, eksemplificerer jeg
med deres respektive iscenesættere: Christoph Marthaler: ±0 [Plus – minus – nul] (nov. 2011) og
Nicolei Faber: Kalaallit Aalborgimiittut (nov. 2015). Fokuseringen på de udvalgte forestillinger
er tænkt som en etablering af en kontekst, på baggrund af hvilken jeg i det følgende ønsker at gå
mere i dybden med en analyse af Hanne Trap Friis’ iscenesættelse af forestillingen Den grønlandske
mand. 13
12) (Langsted 1974) og (Auken 1974).
13) Den grønlandske mand er en co-produktion af Teater Freeze Productions og Nunatta Isiginnaartitsisiarfia
/ The National Theatre of Greenland. Medvirkende: Klaus Geisler, Kristian Mølgaard, Miki Jacobsen, HansHenrik Poulsen. For scenografien stod Camilla Nielsen, lyd – Gerth Lyberth, lys – Morten Ladefoged,
konsulent – Kuupik Kleist. Jeg overværede forestillingen ved Danmarks-premieren, Aarhus, den 8. maj 2018.
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Hanne Trap Friis – Den grønlandske mand (2017)
”Danskeren er generelt ikke interesseret i det grønlandske menneske. En grønlænder – det er bare
”en grønlænder””. Sådan blev grønlandsk fødte forfatter Maliaraq Vebæk (1917-2012) citeret i
forbindelse med udgivelsen af Navaranaaq og andre. De grønlandske kvinders historie. (Holmberg
1991). Vebæk var den første grønlandske kvinde med lærereksamen, og det er tydeligt, at kvindens
position i det grønlandske samfund ifølge hende er meget stærkt knyttet til myter og sagn, som
således spiller en rolle i forhold til opfattelsen af den grønlandske kvinde. 14
Temaet med den grønlandske kvinde indgik i 2015 i Teatergruppen Solaris’ forestilling, Brønden,
på Katapult i Aarhus. Stykket handlede om dybet i den grønlandske kvinde, der bliver forladt af
sin mand, som tager børnene med sig. Nukâka Coster-Waldau, Karina Møller, Miké Thomsen og
Ujarneq Fleischer medvirkede i forestillingen Under uvidenhedens mørke (2016), der var baseret på
Villads Villadsens digt, Qasapip ullua kingulleq, omhandlede det endelige opgør med nordboerne. 15
Forestillingen var produceret i samarbejde med Inuit Theatre Company.
Desto mere interessant er det, at forestillingen Den grønlandske mand skaber et modtræk til
grønlandske kvinders historie, her i form af Hanne Trap Friis’ iscenesættelse. 16 Manuskriptet til
Den Grønlandske Mand er skrevet af Niviaq Korneliussen 17 på baggrund af et koncept, udarbejdet
af dramaturg og leder af Grønlands Nationalteater, Susanne Andreasen samt Hanne Trap Friis fra
Teater freezeProductions. 18 Forestillingens koncept ville næppe være blevet en realitet, hvis ikke
det var for den kulturelle proces, der forud har fundet sted med at involvere mænd i deres egen
dialog. Forestillingen er således blevet skabt på baggrund af workshops, interviews og møder med
grønlandske mandegrupper i Grønland (og i Danmark) i et forsøg på at komme tættere på den
grønlandske mand. 19 I det grønlandske samfund er det tabu at tale om, hvad den grønlandske
mand føler og tænker. På den baggrund kan man sige, at arbejdet med forestillingen åbner for en
verden, som måske nok de færreste for alvor kender til.
Blandt Teater freezeProductions tidligere forestillinger bør også nævnes Strømsteder // Sarfartuut,
der i 2013 havde premiere med efterfølgende turné i hhv. Grønland og Danmark. Medvirkende

14) Vebæk, der er en væsentlig indsamler af sydgrønlandske, mundtlige fortællinger, som hun har udgivet
i print og lyd, var den første grønlandske kvinde, der udgav en roman Bussimi naapinneq, 1981 (oversat af
Maliaraq Vebæk til da. Historien om Katrine, 1982).
15) Qasapip ullua kingulleq in: (Villadsen 1996), er ikke publiceret på dansk. Forestillingen er udkommet
på DVD, (Coster-Waldau et al. 2017). I en senere genopsætning i Nuuk blev Ujarneq Fleischer udskiftet med
Alexander Montgomery-Andersen.
16) Jeppe på bjerget er opført flere gange i Grønland, også før 1965, hvor Hans Lynge versionerede Holbergs
komedie til grønlandsk; senere i 1969 kom endnu en oversættelse af Lars P. Olsen. Det er heller ikke første
gang, at Grønlands Nationalteater i Nuuk (dannet i sin nuværende form i 2011) har haft den grønlandske
mand på scenen. Teatret har produceret Jeppe på bjerget, hvor Jappa (Jeppe) fremstår som en grønlandsk
mand, der vågner i baronens (her kolonibestyrerens) seng. Stykket, havde premiere den 12. oktober 2016,
blev lanceret som en kolonikomedie, omskrevet til grønlandsk kontekst af Svenn B. Syrin, tidligere chef for
Grønlands Nationalteater. Se (Sommer 2016).
17) Niviaq Korneliussen, f. 1990, er en af de nyere stemmer i grønlandsk litteratur. Hendes roman HOMO
Sapienne (2014) handler om homoseksualitet, identitet og kærlighed. Bogen blev indstillet til Nordisk Råds
Litteraturpris 2015 og får 26. april 2019 premiere i Nuuk i Hanne Trap Friis’ iscenesættelse. Siden skal
forestillingen på turné til en række byer op langs vestkysten.
18) For nærmere informationer, se http://www.freezeproductions.dk/ (tilgået 20. maj 2018).
19)
Spørgsmålet om ”Hvem er vi?” blev i denne sammenhæng til et spørgsmål om sandhed med trykket
lagt på ”rigtig” – Hvem er den rigtige Grønlandske mand? Se: https://knr.gl/da/nyheder/hvad-er-en-rigtigmand. Det grønlandske nationalteater søgte også historier til at underbygge fortællingen om Den Grønlandske
Mand.
https://knr.gl/da/nyheder/nationalteatret-s%C3%B8ger-historier-om-med-og-af-m%C3%A6nd
(Begge opslag tilgået 25. maj 2018).
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i denne var Nukâka Coster-Waldau, Makka Kleist 20 og Flemming Jensen. 21 Manuskriptet var af
digteren, Peter Laugesen og de medvirkende.
Forestillingen, Den Grønlandske Mand, der med sin grønlandske titel, Angutivik (på grønlandsk
betyder ordet ”En rigtig mand”) havde premiere på Grønlands Nationalteater i Nuuk, 8. september
2017, har siden været på turné på vestkysten i Grønland. 22 En dansksproget udgave er i 2018
blevet vist i Aarhus, Aalborg og Odense. Sidenhen også på grønlandsk med engelske undertekster
på festivalen, Cph Stage samt på Færøerne. Forestillingen er siden blevet nomineret til flere store
priser, eks. Publikums Prisen i Aarhus 2018 og til Prisen for Årets Særlige Teaterindsats ved CPH
Culture.

Angutivik (Den grønlandske mand) iscenesat af Hanne Trap Friis. De medvirkende parodierer billedet af den vilde
mand i Grønland. Fra venstre: Hans-Henrik Poulsen, Klaus Geisler, Miki Jacobsen og Kristian Mølgaard. Fotograf:
Nunatta Isiginnaartitsisarfia/Gerth Lyberth.
20) Makka Kleist var elev på Tuukkaq Teatret og blev en af teatrets bærende kræfter i Grønland. Hun blev
den første leder af skuespillerskolen ved Grønlands Nationalteater i Nuuk. Siden januar 2019 ledes skolen
af Ruth Montgomery- Andersen. Se også http://qeqqa.gl/groenlands-nationalteater/ (Tilgået 17. maj 2018).
Forrige leder, Varste Mathæussen var elev på et af de sidste elevhold på Tukkaq Teatret.
21) Skuespilleren og forfatteren, Flemming Jensen, f. 1948, virkede 1973-75 som skolelærer i Grønland.
Han har skrevet et hav af tekster, hvoraf en stor del omhandler mødet mellem grønlænderen og det moderne
samfunds temaer.
22) Angutivik blev på Grønlandsturnéen opført i Maniitsoq, Aasiaat, Ilulissat og Paamiut.
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De medvirkende, Klaus Geisler, Kristian Mølgaard, Miki Jacobsen og Hans-Henrik Suersaq
Poulsen er næsten uafbrudt på scenen under hele forestillingen, hvor vægten er lagt på den
moderne grønlandske mands udfordringer, mens det mytologiske og sagnomspundne indtager en
spændende og næsten ”usynlig” position i forestillingen.
Forestillingen, der både i indledningen og hen mod slutningen giver Simon Lynges sang, The
Future med den karakteristiske refrænlinje, ”Praise the man, the mountains and the sun”, her i
Miki Jacobsens version, gør på sin egen måde op med den lidt slidte kliché om grønlænderen og
landskabet med de idylliske isbjerge, idet den viser, at den grønlandske mand er mindst ligeså
facetteret i sit væsen som andre moderne mænd.
I Camilla Nielsens scenografi ser vi de fire grønlandske mænd iklædt lækre mellemblå jakkesæt,
sorte t-shirts og sko, idet de står foran nogle fjerlette, mobile ”tipi-isbjerge”, som både alluderer til
landskab og hytter samtidig med, at de også fungerer som garderober. 23 Skuespillernes på en gang
metroseksuelle udstråling i en moderne designudgave af den grønlandske mand får tilskuerne til at
spærre øjnene op og spidse ører fra starten.
Dramaturgisk set er termen landskabsdramaturgi nærliggende at inddrage (Fuchs and Chaudhuri
2002). På den ene side foregår stykket inde i et rum, nemlig manden, der udlægger sin forståelse
af sig selv og af sin omverdens reaktioner, men samtidig indeholder stykket også steder, der serielt
afløser hinanden og baner vej for en form for vandring i grønlandske virkeligheder. Det er denne
rute, som tilskueren fremkalder i sin medlevende fantasi.
Forestillingen forløber i en serie af små episoder, der hver for sig fortæller et lille kapitel i den
grønlandske mands historie. Der er den groteske historie om besøget på hospitalet, der ender
med en fejlsterilisation, en deprimerende historie om den gennemalkoholiserede grønlænder, der
i Grønland møder et sygehusvæsen, der på grund af sit danske personale har brug for grønlandsk
tolk! Denne scene blev meget overbevisende spillet af Klaus Geisler.
Sentimentalitet og parodi går hånd i hånd og bevæger sig på en vanskelig, næsten verfremdende
knivsæg, der bevidst undgår at ironisere over manden. På et tidspunkt bliver han til den ”vilde”
mand fra nord, der udlever en dyrisk maskedans, og som kan berette om et energisk sexliv.
Folkloreudgaven af den grønlandske maskedans fremstår som en scenisk udvikling af maskedansen.
Parodien bliver tydelig, da den driftige ledelsescoach på Salmon Greenland A/S rejser spørgsmålet
om naturressourcer. I denne situation er det snarere en dansk fordom om den grønlandske mands
professionelle mentalitet, der bliver udstillet. ”Den tid hvor I bare kan klynke i kor, den er forbi”,
lyder en sigende replik. 24
Hele det perspektiv, som forestillingen trækker på, tager også indirekte kolonihistorien under
behandling. 25 Endelig er der også meget følelsesbetonede historier, som både inddrager den voksne
mands erindring af, hvordan han som 6-årig favnede sin mors vuggende og varme krop. Denne
erindring står i kontrast til traumet i beretningen om en 21-årigs selvmordsforsøg. Scenen munder
ud i én stor og voldsom reaktion, hvor de medvirkende kollektivt reagerer på et selvmord, der
fandt sted i havnen. ”Hvad har du egentlig vundet ved at tage dit eget liv? Intet! Absolut intet!!
Vi er alle tabere her i dette spil! At begå selvmord er ikke en løsning! At begå selvmord er et tab.
Man skal kæmpe for livet, også selvom det er hårdt! Var du kommet til os for at få hjælp, ville vi,
23) Camilla Nielsen, f. 1972, er oprindelig skulptør, uddannet i Novo Scotia College of Art and Design,
Canada.
24) Side 8 i manus (ikke publiceret).
25) I sin omtale af Kim Leines nyeste roman, Rød mand / sort mand (2018), beskriver journalisten, Martin
Breum de historiske perspektiver på fremstillingen af den grønlandske identitet. (Breum 2018)
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din familie, have hjulpet dig og givet dig mulighed for at leve sammen med os!” 26 Efter hvad jeg
kan forstå, er selvmordet som sådan ikke et egentligt tabubelagt emne, idet der er meget åbenhed
omkring emnet. De fleste på Grønland har oplevet at familiemedlemmer eller venner og bekendte
tog deres eget liv. Det vanskelige er, at det vedrører alle. Denne scene virkede også så knugende og
følelsesmættet, så flere blandt publikum græd.
Korneliussens tekst gør virkelig op med alle former for ”hellige køer” i en grad, så hudløsheden
bogstaveligt taget er det indtryk, der bliver tilbage. Selve forestillingen er på en gang uprætentiøs
og med virkelig gode vokalpræstationer, der går til marv og ben på tilskueren.
Den grønlandske mand er blevet modtaget lidt forskelligt. I det grønlandske tidsskrift, Neriusaaq
Eqqumiitsuliorneq Kulturilu – Kunst og Kultur, hæftede anmelderen Hans Peder Kirkegaard sig
primært ved, at stykket tager fat på samtidsproblemer i Grønland: ”Men hvorfor skal der altid være
problemer? Sådan nogle virkelig tunge problemer? Selvmord, vold, død? Det var især monologerne
der ikke fungerede.” Dog roste han i høj grad også skuespillerne (Kirkegaard 2018).
I de anmeldelser, som jeg har læst fra turneen i Danmark, og hvoraf der bl.a. var to seksstjernede,
er der fokus på det bevægende i forestillingen. I Aarhus Stiftstidende skrev anmelderen, Kirsten
Dahl flg.: ”Den grønlandske mand smækker med teaterkunst og et hjerte, der banker døren op for et
stærkt og berørende kik ind i den grønlandske mands sjæl, så det blusser af almen menneskelighed.”
Og hun fortsætter: ”Stærkt, rørende og endda med humor lader forestillingen os mærke den
omkostningsfyldte brutalitet og kynisme, hvormed staten Danmark agerer og tror sig selv bedre
end grønlænderne.” (Dahl 2018). Tilbage bliver spørgsmålet om, hvad Den grønlandske mand som
teaterforestilling betyder for et dansk publikum, hvilke spor den efterlader, eller om det måske i
højere grad er en forestilling, der giver erkendelsesmuligheder for den grønlandske tilskuer.
Christoph Marthaler: ±0 Plus minus nul
Den schweiziske instruktør, Christoph Marthalers opsætning af: ±0 (plus minus nul) så jeg
udspille sig på Store Scene i Skuespilhuset i København, november 2011. 27 Forestillingen, der
havde premiere i Nuuk, handler ikke udelukkende om Grønland. Selv om der er klare referencer
i forestillingen til en mere dansk/kontinental opfattelse af grønlandsk virkelighed, har Marthaler
snarere skabt en forestilling, der benytter billedet af Grønland i overført betydning i form af billedet
om en kultur på kanten af nedsmeltning. I den form fremstår Grønland som eksempel på en del
af en større virkelighed, hvilket også giver betydningen af de specifikke grønlandske henvisninger
en vis distance.
Teaterkritikeren, Anne Middelboe Christensen skrev i Information om forestillingen ved dens
fremvisning under Bergen Festspil:
Plus Minus Nul handler om Grønland. Men eftersom anklagen mod det vestlige
overherredømme og forbrugerismens klimabelastning velsagtens er globalt indlysende, går
Marthaler meget mere delikat til sit emne: Han gør kritikken til den implicitte faktor, som
tilskueren hele tiden sidder og græmmer sig over i forsinket selvindsigt. Og så skaber han i
stedet et insiderportræt af et Grønland, sådan som det måske sejler væk i bortsmeltet tilstand
på en indskrumpen ø, en martsdag i år 2150. (Middelboe 2011: 14)
26) Side 15 i manus.
27) Scenografi: Anna Viebrock. Musikalsk instruktør: Rosemary Hardy. – Lys: Phoenix. Lyd: Fritz
Rickenbacher. Dramaturgi: Stefanie Carp og Malte Ubenauf. Unlimited Performing Arts i co-produktion
med bl.a. Festspillene i Bergen, Katuaq – Grønlands Kulturhus og Det Kgl. Teater.
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Med denne distance kan kolonialismen fremstå som undertekst, som f.eks. bearbejder landskabets
endelighed i forhold til tiden som udtryk for en slags uendelighed. I forholdet til kolonialismen har
uendelighedstemaet en særlig klang, som naturligt nok giver anledning til en kritisk medforståelse
af Marthalers budskab. Forestillingen opererer endvidere i sin form med en narrativ kant, som
tildeler myten om Grønland en form for betydning om et samfund, der befinder sig et sted på
kloden, der kolonialistisk og konventionelt er blevet betragtet som udkanten af periferien på afstand
af de centrale brændpunkter, hvor centrale beslutningstagere og myndigheder typisk befinder
sig. Forestillingen efterlader sig spor i form af fotos, med sin sceniske formgivning benyttede
forestillingen en slags verfremdet ”social grimheds” æstetik, som på sin egen lavmælte måde gav
næring til en kritisk udsigelse.
Selv om det æstetiske sprog med et betydningslag, der kaldte på en identifikation med både
fordomme og med en rå og afskrællet virkelighed, lå lige for, så var ±0 ikke (kun) en forestilling
om kolonialismens forbrydelser. Man aner dette i den betydningsmæssige resonans, der som en
understrøm også fremstår i form af europæernes omgang med grønlandske karakterer og performere.
En sproglig fremmedgørelse blev til virkelighed for det danske publikum, idet en del af forestillingen
blev spillet på grønlandsk og vel at mærke uden danske overtekster. Flere af skuespillerne talte i
øvrigt forskellige europæiske sprog, og foruden grønlandsk blev der talt dansk, tysk, fransk, engelsk
og schweizertysk, det vil sige et billede på en multikulturel verden, hvor den sproglige mangfoldighed
kom til udtryk. Alt dette havde et tekstligt omdrejningspunkt omkring Jorge Luis Borges’ fortælling
Bogen af sand, som tematiserer en uendelighed i relationen til, hvad der er kanten på fortællingen
– og her også i form af kanten på isen og kulturen. Medvirkende var bl.a. de to grønlandske
skuespillere, Kassaaluk Qaavigaq Gazz og Nukâka Coster-Waldau.

±0 Plus minus nul, iscenesat af Christoph Marthaler. Fra talerpulten: Bettina Stucky, Sasha Rau, Marc Bodnar i
døråbningen og ved siden af i døråbningen Raphael Clamer, Bendix Dethhefflsen, Rosemary Hardy (rød frakke), Ueli
Jäggi, Jürg Kienberger, Gazzaalung Qaavigaq, Nukâka Coster-Waldau. Fotograf: Bo Kleffel.
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Nicolei Faber - Kalaallit Aalborgimiittut. Borgerscenen i Aalborg (2015)
På Aalborg Teaters borgerscene 28 udspillede der sig i 2015 en forestilling med titlen Kallaallit
Aalborgimiittut (Grønlænderne i Aalborg), med grønlandske amatørskuespillere fra Aalborg
og omegn, hvor der til daglig bor forholdsvis mange grønlændere i forhold til byens størrelse.
Grønlænderne bor her af forskellige årsager. Nogle er gift med danskere, andre er rejst til Danmark
pga. uddannelse og job. Fælles for en stor del af dem er, at de er blevet stigmatiserede, og at de
også føler sig stigmatiserede. Det er denne etikette, som forestillingen forsøger at tage livtag med.
Allerede tre år tidligere, havde teaterchef og instruktør, Hans Henriksen, valgt at bruge to
grønlandske amatørskuespillere i sin opsætning af Jeppe på bjerget (2012). Deres rolle var at befinde
sig i salen som tilskuere, der svarede på skuespillernes spørgsmål, og som fremsagde stykkets epilog.
Dette tiltag forskudte accenten i forhold til, hvem der ved besked og kan svare på, hvorfor f. eks.
Jeppe drikker. Med andre ord en forestilling, der udstiller forholdet mellem viden og kolonihistorie.
I lokalmiljøet gav denne udlægning genlyd få år senere, hvor ideen med Kallaallit Aalborgimiittut
var at give grønlandske medborgere stemme i en lokal central kulturkontekst, hvor de fleste ikke
har haft mulighed for at indgå i fællesskab omkring en teaterhandling. Borgerne er blevet kaldt
for ”hverdagslivets eksperter”, og som sådan tilføjer de en ikke-fiktiv ”hverdagslig” konvention til
scenen både med deres egne historier og med deres personlige nærvær. Kalaallit Aalborgimiittut har
overordnet sat fokus på fordomme, som de syv grønlandske medvirkende har oplevet i Danmark.
Forestillingen er samtidig en usentimental og uromantisk fortælling, som ikke dvæler ved unødig
patos.
Det grønlandske liv i en ”diaspora” danner den fysiske ramme om selve forestillingen i form af en
installation af mandshøje glasmontrer i rummet, som kunne mime ”rum”, der på flere måder svarer
til en del af Nationalmuseets arktiske samling i København. I en af montrerne står en ung pige og
læner sit hoved med et eftertænksomt og lidt drømmende blik ud gennem glasrammen. Til venstre
for hende hænger et fint sæt tøj på en gine, måske hendes eget tøj: en dansenederdel i let stof og
til store bevægelser og en gennemsigtig kortærmet skjortebluse med et fint mørkt veloursilkebånd
i en sløjfe omkring halsudskæringen. Om livet hænger et rødt tørklæde, der understreger noget på
en gang festligt, feminint – og skæbnesvangert. Til højre ser vi et citat fra hendes aktuelle biografi,
der beskriver øjebliksbilledet og indgår i en form for dialog med såvel hendes tanke som med de
situationer, som tøjet på ginen henviser til:
Jeg hedder Inaluk og bor i Aalborg sammen med min kæreste. Han skal studere her de næste
3 år. Jeg er arbejdsløs. I Grønland har jeg altid haft arbejde. Så jeg ikke vant til at stå i den
her situation. For mig er arbejdet et stort rum, hvor jeg henter energi og glæde. Jeg savner
at være sammen med andre mennesker. Uden arbejde føler jeg mig mindre og mindre som
mig selv. Hvis det skal fortsætte på den her måde i de næste 3 år, er jeg bange for at gå i stå.
Jeg tror, at sproget er en årsag til, at jeg ikke kan få et job.
28) Borgerscene er et fænomen, der stammer fra Tyskland. I professionelle iscenesættelser medvirker
amatører som en form for ”hverdagslivets specialister”. Ofte er det borgernes personlige autobiografiske
beretninger, der udgør en del af materialet i forestillingerne på Borgerscenen. Aalborg Teater var først i
Danmark til at få en borgerscene i 2013, og den eksisterer fortsat, med støtte fra teatrets chefdramaturg,
Jens Christian Lauenstein Led. Borgerscenen fungerer som projekt, der er finansieret med støtte fra EuropaKommissionen under programmet Theatron. Engaging New Audiences. http://www.theatron-network.eu/
home/ (Tilgået 17. maj 2018). Der har også været borgerscene tilknyttet Aarhus Teater i sæsonerne 14/15 og
15/16, under ledelse af Anne Zacho Søgaard, Siggi Òli Palmason og Tine Byrdal Jørgensen.
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Nogle gange har jeg lyst til at rejse væk fra det hele. Tilbage til Grønland, hvor jeg ved, jeg
kan få arbejde. Men jeg må være her hos min søn og min kæreste.
Siden 1. oktober sidste år har jeg søgt over 100 jobs. (Faber 2015)
Som borgerscene fokuserer forestillingen på, at den autentiske menneskekrop kan nedbryde en form
for ”kunstig” distance i denne problemstilling. Hermed skulle ”isen” brydes, så der kunne blive en
mere åben og ordentlig tale om Grønlands tid som koloni og Danmarks tid som kolonimagt. Der
eksisterer en tilbageholdenhed eller ligefrem angst for at konfrontere os selv med dette spørgsmål, på
samme måde som der fra den danske regerings side er en overvældende tilbageholdenhed og tøven i
forhold til at turde at stå ved sig selv som kolonimagt i forhold til Grønland. 29
Forestillingen ville forsøge at gøre det udskældte begreb ”parallelsamfundet” til et tema.
Grønlændere taler sammen, og danskere taler sammen. Men de taler sammen hver for sig og for
sig selv. Ikke indbyrdes og sammen. Forestillingen minder os om undertrykkelse og kolonisering
af sociale og fremmede kulturer, som mere eller mindre overlagt isoleres samtidig med, at de bliver
romantiseret som museale objekter. Men det er en pointe, at forestillingen undlader at fortælle
historien om de grønlandske borgere på en sentimental eller romantisk måde. Det er et andet
ærinde, den er ude i, idet det er nok så vigtigt, at forestillingen overkommer en diskurs, der oftest
understreger et modsætningsforhold, og i stedet skaber et æstetisk fællesskab, hvor personlige
beretninger bliver udvekslet.
Oplevelsen af splittede subjekter bevirkede, at forestillingen kunne italesætte andethed som et
fælles menneskeligt anliggende med relevans i en større socialpolitisk kontekst. Derved bragte
forestillingen forholdet mellem det dominerende tilskuerblik og autenticitet ind i en teatral kontekst,
som peger på kolonialismen i os selv som medborgere, der lever med angsten for at konfrontere os
selv med de fysiske realiteter og spor om følelsesmæssige traumer, som denne kolonihistorie og dens
menneskesyn har efterladt på forskellig vis.
Borgerscenen udgør en del af en trend i scenekunst, hvor grænsen mellem kunst og ikke-kunst
flytter sig, og hvor der etableres et anderledes æstetisk fællesskab mellem de udøvende borgere og
tilskuerne – et fællesskab, som strækker sig i tid ud over selve teatersituationen og dermed efterlader
et spor af mellemmenneskelige relationer, som gør borgerscenen til noget mere end et stykke socialt
virkelighedsteater. 30 Man kan sige, at en del af kvaliteterne ved borgerscenen knytter an til træk fra
gruppeteatret, idet teatret som livsprojekt er centralt.
De her nævnte forestillinger er alle overvejende karakteriseret ved at fokusere på Grønland mere
som et indhold frem for en form. Til gengæld viser forestillingerne også gennem formsproget i
deres kunstpraksis en markering af det ”usynlige” blik, som hele forholdet til Grønland knytter
sig til. Spørgsmålet er også, hvordan grønlandske teaterfolk ser på sig selv og på den ”arv”, der
fulgte i Danmark eller netop ikke fulgte i kølvandet på Tuukkaq Teatret. I et følgende tager jeg et
29) Det kontroversielle i denne del af diskussionen blev i 2017 ekstra accentueret. 100-året for Danmarks
afståelse af de Vestindiske øer (St. Croix, St. Thomas og St. Ian) til USA opnåede bred dækning i DR og
andre medier. Statsminister, Lars Løkke Rasmussen holdt en tale i den forbindelse http://danmarkshistorien.
dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-lars-loekke-rasmussens-tale-ved-transfer-day-paa-st-croix31-marts-2017/ (Tilgået 17. maj 2018). Ligeledes var der besøg i Danmark af efterkommere til slaver fra de
Vestindiske øer. 2017 blev således et år, hvor det postkoloniale perspektiv blev endevendt på ny.
30) TV2 Nordjylland viser et klip fra forestillingen og samtale med bl.a. Søren Stack Nielsen, direktør
for Aalborgs Grønlandske Hus. https://www.tv2nord.dk/artikel/teater-om-fordomme-mod-groenlaendere.
(Tilgået 17. maj 2018).
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tilbageblik på den teatermæssige kontekst, som Tuukkaq Teatret slog ned i, dvs. de ca. 20 år, der
gik fra oprettelsen af teatret.

Kalaallit Aalborgimiittut, Aalborg Teater. Lotte Viese Petrussen, Maliina Junge Jørgensen, Inaluk Lange Olsen,
Terkild Møller, Agathe Pius, Marie Møller-Lynge, Anna Lynge. Fotograf: Lars Horn.

Gruppeteatret
Man kan sige, at det med borgercenens kollaborative stil er oplagt at trække en linje tilbage til
gruppeteatrets dage. Hvad er/ var et gruppeteater? Når jeg omtaler det i fortid/ nutid, skyldes det
dels, at begrebet knytter sig til en strømning i Dansk (og europæisk, amerikansk) teater, der navnlig
tog sin begyndelse i 1960erne. I dag eksisterer gruppeteatret fortsat, om end det er undergået nogle
forvandlinger. Gruppeteatret opstod i 1960’erne som en reaktion på hierarkier i institutionsteatrenes
kunstforståelse. De traditionelle arbejdsroller blev opløst, det såkaldt kollaborative blev et ideal; alle
tog del i de fleste arbejdsprocesser, og det var skuespillerne, der stod i centrum. En af grundene til
denne opløsning af traditionelle funktioner på teatret var også, at mange simpelthen var mere eller
mindre autodidakte. Kun de allerfærreste i gruppeteatrene havde en formel teateruddannelse.
Teatret var/er som oftest kollektivt ledet, hvor skuespillere, instruktør og dramatiker i fællesskab
udarbejdede forestillingerne ud fra en fælles målsætning. De kollektive kreative processer blev et
vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af mere improvisatoriske og fysiske arbejdsformer, og for
teaterforestillinger, der ikke blev til på basis af en på forhånd skrevet dramatisk tekst. Dramatikeren fik
med gruppeteatret mulighed for at bidrage med nye former for udtryk, og det er da også karakteristisk,
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at den såkaldte postdramatiske form dateres til at være nogenlunde samtidig med gruppeteatret. 31
De ændringer, der fulgte med gruppeteatret, indebar ofte et nyt formsprog. Mange teaterfolk
havde enten ikke adgang til eller også søgte de væk fra teaterrum med en fast scene og en fast
publikumsopbygning – forhold, som nok i vid udstrækning blev sat i forbindelse med et såkaldt
”borgerlig kulturbegreb”. Det var ligesom ”in” at lægge afstand til stort set alt, der blev identificeret
med ”borgerlig æstetik”. Kukkassescenen, som den blev kaldt i Danmark var forbeholdt et kunstsyn,
hvis repertoire blev opfattet som identisk med en ofte mere enten barok eller psykologisk-realistisk
spillestil og med et indhold, der lod sig indplacere i en ”borgerlig” livspraksis.
I stedet opsøgte gruppeteatret nøgne, tomme rum, der ofte gik under betegnelsen ”black boxes”
– karakteristisk nok – teatret udspillede sig ofte i sortmalede rum uden vinduer, som der kunne
slippe lys ind af, men hvor der var mulighed for at have en fleksibilitet i forhold til indretning af
spilleplads, lyssætning og tilskuernes placering. Det var på den tid de færreste teaterbygninger,
der havde black boxes, så denne mangel på ”alternative spillesteder” blev medvirkende til, at der
blev opsøgt nye steder. Black boxen gik fra at være træningssted til at være det rum, hvori selve
forestillingen blev spillet. Man viste værkstedet frem.
En anden årsag var, at en del teaterfolk så det som teatrets opgave at nå ud til et ikke-teatervant
publikum, at spille teater på arbejdspladsen, på fabrikken (som f. eks. Dario Fo og Franca Rame
gjorde), på gader og stræder osv. Denne form for udlicitering af spillerummet indgik af og til i en
forholdsvis ideologiseret tilgang til publikum. Med denne ændring fulgte også et nyt indhold med
problemstillinger, som sædvanligvis ikke blev afdækket i et teaterrum. Man kan sige, at en stor
del af gruppeteatret kom til at virke som en slags udvidet politisk ”bevidsthedsskabende” faktor i
kultur- og samfundslivet. Ofte sås der en forbindelse fra gruppeteatret til den sammenhæng, som
det havde uden for teatret med den antiautoritære bevægelse, ungdomsoprøret og en socialistiske
samfundskritik.
Det er i dette perspektiv, at man kan se en forbindelse mellem gruppeteatrets og borgerscenens
manifestationer. Det grønlandske tema får lov til at fremhæve udtryk for det grønlandsk
performative, der, selv om det synes langt væk fra Tuukkaq Teatrets velmagtsdage, så alligevel rører
ved noget centralt gennem forestillingen.
Kunstnerisk uddannelse gennem workshops
Odin Teatrets base i Holstebro siden 1966 kom blandt meget andet til at betyde, at flere gæstespil
med bl.a. amerikanske gruppeteatre som La Mama og Living Theatre dannede inspiration for
de første danske gruppeteatre. 32 Idéerne fik ikke mindst stor betydning for danske børneteatre,
opsøgende teatre og egnsteatre. Den træningsform, som i de tidlige år fandt sted på Odin Teatret,
inspireret af arbejdet på Jerzy Grotowskis Teatr Laboratorium i Polen, gav også næring til Tuukkaq
Teatrets indretning af en uddannelse for grønlandske skuespillere. Tuukkaq Teatret åbnede også
sine døre for elever af anden nationalitet, og teatret havde i en årrække egnsteaterstatus.
Under Tuukkaq Teatrets storhedstid i Fjaltring skete der en markant drejning af teatret i det øvrige
31) Med postdramatisk henviser jeg til Hans-Thies Lehmanns bog Postdramatische Theater (1999), der
udkom på engelsk i 2016: (Lehmann and Jürs-Munby 2006).
32) Nordisk Teaterlaboratorium udgav tidsskriftet Teatrets Teori og Teknikk, der i en årrække forsynede
et skandinavisk læsende publikum med oversatte tekster fra strømninger i teatret uden for Danmark. Disse
tekster fik betydning for faglitteratur i Danmark. Se om amerikansk gruppeteater i TTT 14 http://www.
odinteatret.dk/books--film/ttt---teatrets-teori-og-teknikk/no-14---skuespillerkunst---gruppeteater-i-usa.
aspx og om Gruppeteater i Norden i TTT 17. http://www.odinteatret.dk/books--film/ttt---teatrets-teori-ogteknikk/no-17---gruppeteater-i-norden.aspx
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Danmark. En af grundene var bl.a., at en del af det aarhusianske teaterliv var under forvandling,
bl.a. betinget af økonomiske omprioriteringer. Fra at Aarhus i 1980erne var pulserende hjemsted
for uddannelsesstedet Aarhus Teaterakademi og senere Nordisk Teaterskole, samt at grupperne Den
Blå Hest, Marquez, Kimbri m.fl. var indgået i en del af en fødekæde fra træningssalen til det alternative
professionelle teater, skete der over relativt kort tid en forvandling, hvor også gruppeteaterbølgen så
småt var ved at klinge af. Sammenfattende betød skiftet, set i bakspejlet, at teatret gik fra det politiske
over til en æstetiserende bølge i 90erne.
Følgerne af Tuukkaq Teatrets virke er mangfoldige. Ligesom Odin Teatret placerede Tuukkaq
Teatret sig i periferien af det danske landskab, langt væk fra hovedstadens bonede gulve. Med
sin særprægethed blev teatret meget synligt i nærmiljøet og blev en kulturfaktor i et ellers tyndt
befolket område. Til trods for rigsfællesskabet var det som om, at Tuukkaq Teatret fortsat hørte til
”de fremmede”. Dette kom til at bevirke, at teatrets rolle også i en årrække kom til at repræsentere
en internationalisering, der havde vanskelige kår i et land som Danmark, der i den offentlige diskurs
længe havde været betragtet som en forholdsvis monolit kultur.
Hvilke spor efterlader Tuukkaq Teatret sig i Danmark? Dette spørgsmål kan man med rette stille,
hvis man er interesseret i at forstå Tuukkaq Teatrets historie som en del af en mere samlet men ganske
broget nyere dansk og grønlandsk teaterhistorie.
Min personlige interesse søger i denne artikel at balancere hen over det, jeg har valgt at kalde for
Danmarks erindring af Grønlands teater, eksemplificeret ved Tuukkaq Teatret. Dette greb spalter sig i
to overordnede spor: 1. tema/indhold om Grønland; 2. Grønlandsk som formdimension, det vil sige
i æstetikken og selve skuespilkunsten. De to spor er forbundne, og det kan måske også forekomme
lidt kunstigt at adskille dem. Min pointe er imidlertid, at uden interesse for det ene, kan man ikke
rigtigt tilegne sig det andet. Altså, hvis man ikke er interesseret i, at teatret fortæller om et grønlandsk
emne, så får man heller ikke adgang til at undersøge en performativitet, der er indbygget i emnet,
en performance, der uanset æstetisk udtryk vil formgive det indhold, som bliver kommunikeret til
tilskuerne. Eller hvis ”man” ikke er interesseret i det grønlandske teaters egenart, så opnås der heller
ikke adgang til de temaer, som det tager op.
Dette dobbelte betingelsesforhold kendetegner en del af den skæbne, som overgår det grønlandske
teater som en del af dansk (kultur-/for-)historie. Og hvem er så ”man”? Man er den offentlighed,
der (ikke) inddrager fænomenet grønlandsk teater som en del af sin arv. ”Man” er på nogle punkter
udtryk foren uvidenhed, og ”man” er desværre også ligegyldighed. ”Man” er på nogle punkter på flere
områder også et bredere kulturbillede, herunder et teaterestablishmentsbegreb i Danmark.
Isbjerget
Isbjerget er ikke kun en bekvem og måske lidt for nærliggende kliché til at italesætte den usynlige
del af vores teaterkulturarv. I dag er isbjerget også hot stof til at fokusere på problemerne om klima
og migration.
Der er således to veje ind til dette greb via en model af isbjerget. Den ene vejs symbolik peger på et
teater og en performancetradition, hvis dybde ikke ses i teaterlandskabet i Danmark i dag. Eller ikke
bliver omtalt, og derfor officielt ”ikke-eksisterer”. Den anden vej anslår en mere sociologisk kontekst,
hvor det vel var de færreste af Tuukkaq Teatrets skuespillere, der fandt varigt virke i Danmark.
Jeg kunne henvise til dramatikeren Ernst Bruun Olsen, som skrev et stykke hen over
grundproblemet i det debatskabende stykke, Henrik Ibsens Et Dukkehjem (1879), og gav det
titlen Hvor gik Nora hen, da hun gik ud? (Bruun Olsen 1968). Bruun Olsen parafraserede over den
myte, som Ibsens stykke udgør i et historisk teaterkulturbillede, og lod den blive en del af køns- og
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selvstændiggørelsesproblematikken i slutningen af 1960’erne. Hvor gik Tuukkaq Teatret da hen, da
det gik ud? Blev det for alvor frit? Eller blev det et vendepunkt, som først i det store udland og senere
i Nuuk så sin fremtidige berettigelse? Og som måske nu efter mange år kan nå en genoprejsning i
en dansk kontekst? Der knytter sig forskellige indgangsveje til emnet. Jeg har valgt følgende fire: 1)
Erindring, 2) Arkiv, 3) Narrativer, og 4) Følelser.
Et dansk perspektiv
Der er næppe tvivl om, at Tuukkaq Teatrets eksistens set fra et grønlandsk perspektiv har afgørende
betydning for at forstå den historieskrivning, som en række teaterhandlinger med Grønland som
omdrejningspunkt i bl.a. Nuuk udgør.
Det kan se ud til, at det narrativ, der trænger sig på, er påfaldende identisk med de narrativer, der
knytter sig til andre måske relativt uerkendte, men dog skelsættende begivenheder i Danmarks nyere
historie. Jeg tænker på tabsfortællingen, dvs. forstået som fortællingen om en kulturel kontekst, som i
det store og hele er gået i glemmebogen, men også tabet af den fortælling, der ved at blive overleveret
og genfortalt kunne skabe bevidsthed om, hvilke mekanismer, der bevirkede, at teaterhistorien gik
sin bestemte gang.
Man kan spørge sig selv om, om den ”anti-æstetiske” opfattelse af teatrets ritualiserede udtryk ikke
endte med at blive et problem i en tid, hvor gruppeteatrets status i større grad blev opfattet som et
politisk engagement.
Tuukkaq Teatret, så vidt jeg forstår det, delte ikke dengang den politiske opfattelse af kunstens
funktion på samme måde, som den intellektuelle venstrefløj og akademikere som følge af 68’erne
og ungdomsoprøret udlevede sine visioner. Med Tuukkaq Teatret var der tale om en anden form for
”utopi”, der ikke handlede om en marxistisk udlægning af kunstens og kulturens opgave i samfundet
men måske snarere om at styrke jagten på den grønlandske kunstneriske identitet.
Hvis vi spørger os selv, hvorfor et teater som Tuukkaq Teatret opstod og blev lukket i Danmark, så
kan tabet af en denne kultur føre til styrkelsen af selvsamme kultur i en genopbygning, eksempelvis
i genopbygningen af en grønlandsk identitet, set gennem grønlandsk teaterhistorie. Tilsvarende
kan denne proces i et metaperspektiv bidrage som en ressource og et narrativ om en teaterhistorisk
overlevelse og identitet. Grønlands teater må således løsrive sig fra en postkolonial dansk dominans,
og denne proces fremgår både af det teater, der udspiller sig i Grønland ligesom de eksempler, der
iscenesætter Grønland. Kulturens rentabilitet viser sig at være en hårdfør kraft. Det er en erfaring, vi
allerede selv har gjort i mange år i Danmark, nemlig i form af at genfinde kulturel kapital i UdkantsDanmark.
Hvis det grønlandske kunstneriske selvstændiggørelsesprojekt drejer sig om erindringskultur, så vil
den i en aktiv form fordre, at vi for at erindre ét på en vis måde også skal forsøge at glemme noget andet.
Der skal simpelthen lempes på nogle af erindringernes lidt for nagelfaste placering i vores generelle
kulturbillede.
Hvad forløser Inuit i dag? Jeg ser Tuukkaq Teatrets Inuit som udtryk for en prominent erindring, som
kan være med til at forløse teatrets narrativ som historisk identitetsbærer i Grønland og i Danmark.
Teatret er ikke kun bundet til sit historiske sted. Det er i lige så høj grad bundet til de fællesskaber og
mennesker, hvor hvem dette bliver en levende kultur. Det er i modstillingen sted versus fællesskaber, vi
kan se erindringen som bærende.
Naturligvis er tidens klange (som eks. diskursen i samtidens narrativ) væsentlig som en mediemæssig
repræsentation. Alligevel er paradokset til stede mellem tidens tand, forstået som glemsel, og
hukommelsen som en del af kanoniseringen af en kulturarv. Paradokset trænger sig på i den aktuelle
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kontekst. I dette erindringsspil bliver det interessant at se, hvilke narrativer der får lov til at blive
hegemoniske, og hvilke der går under radaren. Hvilken betydning skal vi tillægge denne forskel, og
hvad fortæller det os om i forhold til vores teaterhistoriske fællesgods? Disse spørgsmål vil fremtiden
måske kunne besvare.
Abstrakt
Artiklen belyser temaet om at iscenesætte og performe Grønland. Dette ses som en dobbelt
bevægelse, der dels pointerer det nationale teaterudtryk, dels fremhæver det regionale som særegent
i et rigsfællesskab. Med udgangspunkt i forestillinger, der med temaer som den grønlandske mand,
klima- og miljøproblemer og grønlændere i Danmark trækker artiklen spor til Tuukkaq Teatrets
rolle i dansk teater. I forhold til gruppeteatret bliver perspektivet foldet ud til kunstpraksisformer
og postkoloniale teaterstudier.
Abstract
This article throws light on staging and performing Greenland. This topic is seen in a double
movement, which points out the national theatre expression and emphasizes the regional aspect
as particular for the Unity of the Realm. Amongst performances, which with themes like the
Greenlandic man, environmental climate problems and Greenlandic peoples in Denmark, this
article unfolds its perspective to forms of art practices and postcolonial theatre studies, drawing on
the Tuukkaq Theatre as a reference.
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Nedenstående artikel ”15 år med Silamiut”
er en lettere tilrettet artikel, som jeg skrev
til tidsskriftet Neriusaaq, kunst og kultur nr.
3-4/1999, udgivet i april 2000 1. Redaktionen
af nærværende artikelsamling har ønsket at
medtage artiklen, idet den kan bidrage til en
forståelse af Silamiut Teatrets og ikke mindst
teaterlederens, Simon Løvstrøm, Mooqqus
rolle i udviklingen af scenekunsten i Grønland
(1984-2003). Artiklen kan således også
supplere de manglende kilder, som Knut Ove
Artnzen nævner i sin artikel i nærværende
publikation.
Silamiut Teateret var med Mooqqus ord ”et
overlevelsesteater”, og de store projekter, der
er nævnt sidst i artiklen, endte med at gøre
Silamiut Teatret insolvent. Det var en vanskelig
tid både for teateret og for skuespillerne.
Mooqqu måtte give op, og søgte i stedet
ny inspiration som leder af Kulturhuset
Sermermiut i Ilulissat.
I 2006 fik Mooqqu den grønlandske
kulturpris (uddeles 21. juni, den grønlandske
nationaldag), og for første og eneste gang,
fandt prisoverrækkelsen ikke sted i Nuuk,
men i Ilulissat. Mooqqu har siden hen fortalt
mig, at han ved den lejlighed opfordrede det
daværende Landsstyremedlem for Kultur,
Doris J. Jensen, til at genoplive kulturrådet,
der ikke havde virket i et år. Kulturrådet holdt
møde i Ilulissat den 7. og 8. oktober 2006,
1)
Artiklen kan forekomme at være noget
ubehjælpsom, men alt arbejde med tidsskriftet
Neriusaaq er altid sket ved frivillig arbejdskraft og
som følge deraf med et svingende resultat. De 2
sidste numre i 1999 udkom af samme grund først
i 2000.

hvor rådet bl.a. vedtog, at ”rådgive og være
med til at udarbejde forslag til [en]grønlandsk
teaterlov”. Pressemeddelelsen fra Kulturrådets
møde kunne læses på www.nanoq.gl, men er
ikke længere tilgængelig.
15 år med Silamiut
24. november sidste år [1999] fejrede Silamiut
Teatret 15 års jubilæum. Jubilæet blev fejret
med en gallaaften i Kulturhuset Katuaq og
festlighederne fortsatte den efterfølgende
weekend med middag og musik på Hotel
Hans Egede. Især stykket ”Livets cirkel” med
de unge talenter var opmuntrende og viste at
en ny generation af skuespillere er på vej.
I begyndelsen af det nye år [2000] havde
jeg en samtale med Silamiuts leder gennem
alle 15 år, Simon Løvstrøm, Mooqqu. Vores
samtale kunne af pladshensyn ikke finde
sted i Silamiuts kontor, så vi fandt en plads i
Bølgeloftsalen i Katuaq. Den sal, som i følge
planen skulle summe af liv fra kunstskoleelever
eller nordiske gæstekunstnere, er i dag fyldt op
af borde, stole og kontorinventar. På trods af
de uafklarede problemer, der i dag er omkring
Katuaq, er Mooqqu optimistisk og glæder sig
over at kunstnerne i dag har et sted af mødes
og snakke om blandt andet kunstnernes vilkår
I de snart 10 år Neriusaaq er udkommet,
har vi jævnligt skrevet om Silamiut. Personligt
har jeg arbejdet sammen med Mooqqu i
arbejdsgruppen vedrørende kulturhusets
fremtidige brugere [1993], der blev nedsat,
da Grønlands Kulturcenter blev planlagt, og
i arbejdsgruppen vedrørende teatrets fremtid
[1996]. Mooqqu har i alle årene været en
stærk kritiker af Grønlands Hjemmestyres
kulturpolitik. Med Mooqqus egne ord har
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Silamiut altid været et overlevelsesteater,
hvor en stor portion optimisme har været en
betingelse for arbejdet.
Mooqqu understreger dog, at personligt
har det haft store omkostninger både for ham
og de skuespillere, der har været engageret
af Silamiut, og set i bagspejlet skulle de ikke
have forladt Tuukkaq Teatret. Mooqqu
føler, at Silamiut ofte er blevet misbrugt i
Hjemmestyrets kulturpolitik og tilføjer:
Jeg føler, at vi har betalt vores gæld, og jeg har
ingen respekt for politikerne, for alle kender vores
situation, men alligevel fører det til ingenting.
På den anden side har vi fået meget ud af det
rent menneskeligt. Vi har rejst rundt og oplevet
en masse, men kunstnerisk og økonomisk har det
kostet os meget.
Mooqqu kan alligevel ikke lade være med at
nævne, at optimismen og arbejdet med at finde
nye udveje, stadigvæk er drivkraften i ham.
På spørgsmålet om der er en speciel
begivenhed, som han kan pege på i Silamiut
inden for de sidste 15 år, som man kan sige
har været højdepunktet indtil videre, svarer
Mooqqu, at Silamiut hele tiden har måttet
kæmpe for at overleve, og at alle opsætninger
derfor har haft sin egen betydning. Mooqqu
er dog stolt af, at Silamiut har deltaget som
inviterede gæster på store festivaler i f.eks.
London og Australien.
Han kommer dog hurtigt ind på samarbejdet
med Indra Lorentzen, der startede efter
teaterseminaret i Sisimiut i 1993 og på mit
spørgsmål, om der har været en udvikling
i Silamiuts repertoire gennem årene, svarer
Mooqqu:
Da jeg mødte Indra første gang, var hun med i
den norske gruppe og optrådte på den norske aften.
Hun ligner jo en grønlænder, så jeg talte med
hende efter forestillingen, fordi jeg var betaget af
hendes dans. Vi indledte så et samarbejde omkring
forestillingen ”Nigalik”, hvor hun var instruktør.

Det var i 1994 til Silamiuts 10 års jubilæum.
Senere var hun instruktør på ”Arsanerit” i 1997
og på ”Vingeslag” i 1999. Hun har også haft flere
kurser og har haft stor betydning for Silamiut.
Vores samtale vender tilbage til Katuaq og
Illorput [medborgerhus], hvor Silamiut
stadigvæk har øvelokaler. Da skuespillerne fra
Tuukkaq kom til Nuuk for 15 år siden boede
de privat og øvede i Qassi, Seminariets festsal.
Først i 1989 fik Silamiut lokaler i Illorput
efter en velvillig behandling af daværende
Landsstyremedlem Aqqaluk Lynge. Silamiut
har dog aldrig fået papirer på lokalerne og
risikerer at blive smidt ud.
I februar 1997 blev Katuaq indviet og
Silamiut fik stillet et lokale til rådighed til
kontor, og nu, 3 år efter, risikerer Silamiut igen
at måtte vende tilbage til [medborgerhuset]
Illorput. Efter en kort overvejelse sagde
Mooqqu, at han følte sig ret bitter over den
behandling teatret har fået. Mange skuespillere
skrev under mod et kulturhus i Nuuk, fordi de
mente, at forsamlingshusene (i hele Grønland)
skulle udbygges.
Da de skulle flytte til Nuuk og oplevede alle
begrænsningerne i Illorput, havde de store
forventninger og tænkte positivt omkring
Katuaq og Mooqqu tilføjer:
Men da det så blev virkeligt, og vi alligevel ikke
kunne være her, så bliver man jo bitter. Jeg synes,
at vi har gjort så meget for vores land. Silamiut
har promoveret Grønland og rejst rundt i Norden
med en model af Katuaq. Nu må skuespillere
arbejde med rengøring, som pædagoger eller som
arrangementsmedarbejdere; det er ikke blevet det,
som vi ønskede os.
Jeg spurgte Mooqqu om Silamiuts forhold
til Katuaq, da de, som den faste gruppe, har
erfaringer med Katuaq:
Vi har været meget positive lige fra starten. Og vi har
selv anbefalet Jan Kløvstad som direktør [1996-
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99]. Vi har siddet med arkitekterne of planlagt,
hvor Silamiut skulle være, hvor øvelokalerne skulle
være osv., men bygherrerne smed os ud af politiske
grunde. Vores bestyrelsesformand var ellers med i
Katuaqs bestyrelse, men vi har aldrig fået at vide,
hvorfor vi ikke skulle være her [i Katuaq].
Jeg spurgte Mooqqu, hvordan Silamiut har det
med den stor sal [”Hans Lynge salen”], der er
for stor i forhold til det publikum, der er til
teaterforestillinger, og lille sal, der, efter min
mening, som regel er uegnet til at optræde
i. Hvis man skærer ned i konferencerne og
antallet af biografforestillinger (i Hans Lynge
salen), ville Silamiut så få bedre vilkår?:
Ja og bedre kvalitet. Men det er ikke kun Katuaq,
der skal ændre holdning, også Hjemmestyret må
forstå, at hvis vi skal have et professionelt teater,
så koster det penge. I dag betyder det ikke noget,
hvor vi er henne. Nu har vi også fået en aftale med
Vejle Musikteater, hvor vi skal være gæsteteater i
3 måneder. Jeg er glad for kontoret her i Katuaq,
og vi vil gerne beholde det. Hver dag kommer

der folk forbi, da det er blevet et samlingssted for
kulturarbejdere og teaterfolk.
Et produktionssted for teater er Katuaq ikke, men
de behov, som Silamiut har, er allerede tilstede i
huset, men desværre er vores samarbejdsaftale med
Katuaq for dyr for os, og vi må derfor stadigvæk
sætte forestillinger op i Illorput.
Kunne Katuaq blive til sådan
produktionssted? Er der plads nok?

et

Jeg vil ikke have noget med kunstskolens område
at gøre og byorkesterets problemer er arkitekternes
skyld. Det vil jeg ikke blande mig i. Men store
scene kunne bruges mere. Den ligger bare der
ubenyttet hele dagen. Det er et dejligt sted, som
fint kunne bruges mellem 8 og 16. Garderoben
ligger også lige ved siden af. Man har desværre
ikke kunnet skabe kultur i kulturhuset – folkets
kulturhus – de første 3 år huset har været der.
Alting har været meget stift, men nu er forholdene
ved at blive mere folkelige, og det er jeg glad for.
Hvordan ser du Silamiuts fremtid i Katuaq i
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forhold til de muligheder, huset tilbyder?
Vi fik en god aftale med Katuaq omkring vores
fødselsdag, og jeg er faktisk forventningsfuld
med hensyn til fremtiden. Juaaka [Lyberth,
direktør for Katuaq fra 1999] har mange års
erfaring inden for kultur arbejde og med Bendo
Schmidt [skuespiller fra Tuukkaq], der kender
teaterverden godt, er jeg optimistisk.
Silamiuts planer for år 2000 indeholder blandt
andet opsætningen af en sangforestilling for
de 3-8 årige i anledning af Børneåret, og en
revylignende forestilling om 1900-tallet.
Silamiut havde stor succes med deres
forestilling i anledning af Hjemmestyrets 20 år
jubilæum [1999]. Forestillingen blev vist i en
lang række byer med støtte fra Hjemmestyret.
Mooqqu fortalte, at de havde lært meget
af turneen. Kombinationen af de folkelige
og samtidigt dybsindige tekster var meget
populært. Det er en genre, som publikum
umiddelbart kan forstå i modsætning til andre
af Silamiuts forestillinger, der har vakt opsigt
uden for Grønland. Silamiut arbejder desuden
med forestillingen ”Qasapis sidste dag”, som
Ole Kristiansen er ved at skrive musikken til.
Hele forestillingen forventes opført i november
måned [2000]. Mooqqu håber desuden, at
Silamiut i efteråret kan gennemføre en turné
i USA.
Afsluttende bemærkninger
Det musikalske drama, baseret på Villads
Villadsens tolkning af et nordbosagn Qasapip
Ullua Kingulleq/Qasapis sidste dag blev først vist
i 2001 og siden genopført i forbindelse med
Hjemmestyrets 25års jubilæum i 2004.
Aftalen med Vejle Musikteater, som Mooqqu
nævner, blev ikke til noget, da lederen af
Musikteatret døde pludseligt.
Silamiut Teaterets vanskelige økonomiske
situation var stærkt medvirkende til
Mooqqus fratræden fra lederstillingen i 2003.
Skuespilleren Rassi Tygesen tog over indtil

udgangen af 2004. Fra 1. januar 2005 blev
Svenn Syrin ansat som teaterleder.

Abstrakt
Artiklen ”15 år med Silamiut” er taget med i
nærværende artikelsamling dels fordi kilderne
til Silamiut Teaterets historie er sparsomme
eller svært tilgængelige og dels for at belyse
de vanskelige vilkår, som teateret fungerede
under både økonomisk, lokalemæssigt og
kulturpolitisk.
Abstract
The article “15 years with Silamiut” is included
in this article collection partly because the
sources of Silamiut Theatre’s history are sparse
or difficult to access and partly to highlight the
difficult conditions that the theater functioned
in both economic, local and cultural policy
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