
I bogen Grønlands Kunst skriver Bodil Kaalund, at 
”det var med kniven og nålen, at grønlænderne til 
at begynde med skabte kunsten”. Citatet er taget 
fra kapitlet Tegn og billede – som denne udstilling 
har lånt sin titel fra. Yderligere skriver Kaalund, 
at fortidens kunst blev skabt ved at skære eller 
ridse motiver ind i et stykke ben, hvorefter man 
gned sod blandet med tran ned i markeringerne. 
Af andre eksempler på tegneteknikker nævner 
hun ornamenterede figurer, tatoveringer, ind-
ridsninger på klippevægge samt skriblerier og 
tegninger fra begyndelsen af 1900-tallet.

I kolonitidens Grønland – helt op til tiden 
omkring 2. verdenskrig – var tilgangen til 
papir, lærred og andre kunstmaterialer stærkt 
begrænset. Skønt det at tegne på papir derfor 
først meget sent blev kendt i Grønland, er der i 
Grønlands Kunst en række tidlige eksempler på 
personer – deriblandt nogle, som vi i dag ikke 
vil tøve med at kalde kunstnere – der udtrykte 
sig med blyant (eller andre tegneredskaber) på 
papir. 

Blandt eksemplerne i bogen fremhæves især 
tegninger af Kârale Andreaen (1890-1934), 
men Jakob Danielsen (1888-1938) og Aron fra 
Kangeq (1822-1869) er også repræsenterede. 
Arons illustrationer af gamle fortællinger, myter 
og sagn fra midten af 1800-tallet ”bliver ofte 
opfattet som begyndelsen på udviklingen mod 
en egentlig grønlandsk billedkunst” (Jørgen 
Trondhjem 100 års billedkunst, 2011). På samme 
måde som Aron blev opfordret til at lave sine 
illustrationer, er andre grønlændere siden hen 
blevet opfordret til at bruge billedmediet til at 
beskrive den grønlandske kultur og levevis. 

I Grønlands Kunst nævnes også en række ukendte 
tegnere – herunder Inughuit, der tidligere blev 
kaldt ”polareskimoerne” – hvis tegninger blev 
indsamlet af Knud Rasmussen i årene 1903-20.

Netop Kârale Andreassen og Inughuit har fået 
særlig opmærksomhed i to fine bøger. 

Maleren Ib Geertsen udgav i 1990 bogen Kârale 
Andreassen – en østgrønlandsk kunstner. Kârale 
Andreassen var lærer, overkateket og kunstner 
og fungerede som tolk for Knud Rasmussen 
under dennes besøg i Tasiilaq i forbindelse med 
den 4. Thuleekspedition (1919). Kârale havde en 
indgående viden om de gamle sagn – ikke mindst 
på grund af hans fars virke som åndemaner – og 
han illustrerede blandt andet Knud Rasmussens 
Myter og Sagn fra Grønland, bind 1 (1921).

I bogen Et sandt tegneraseri – Inughuits første 
tegninger indsamlet af Knud Rasmussen i 1903-
1920 (Kirsten Strandgaard, Atuagkat 2004) find-
er man en række enestående tegninger. Bogen 
blev udgivet i forbindelse med udstillingen
af tegningerne på Ilulissat Museum i 2004. 
Mylius-Erichsen og Harald Moltke citeres for 
følgende: ”Et sandt tegneraseri har grebet alle de 
unge Eskimoer her på Pladsen. Alle tigger de Bly-
ant og Papir af os og tegner mange interessante 
Figurer og Redskaber. Opfattelsen af det levende 
Liv, Bevægelsen er altid meget karakteristisk.”. 
Harald Moltke var med for at dokumentere 
ekspeditionen i tegninger og malerier. Beboernes 
tegninger antages at være blevet til inspirereret 
af Moltkes arbejde. Udover papir, der kunne være 
akvarelpapir, sider fra notes- og dagbøger, klad-
dehæfter og brevpapir, udleverede ekspeditionen 

blyanter og farvestifter. Bogen rummer flere 
fantastiske tegninger af livet på bopladserne og 
tegneserielignende episoder fra fangerlivet.

I denne korte introduktion til tegnere i Grønland 
kan bogen Isaks billedbog (udgivet af G. N. Bugge 
i 1969) med tegninger af Isak fra Illorpaat (1866-
1903) i Sydgrønland fra omkring 1900 også 
nævnes, ligesom Grønlands kendte maler, Hans 
Lynge (1906-1988) også udførte en række teg-
ninger. I Grønlandske Dagbogsblade (Gyldendal, 
1980) giver Tûma, Thomas Frederiksen (1939-
1989), gennem sine farvelagte tegninger et 
indblik i sit liv som fanger. Jens Christian Rosing 
(1925-2008), der var forfatter og billedkunstner 
men som betragtede sig selv som håndværker, 
blev kendt for sine detaljerede tegninger af dyr, 
særligt fugle, som han holdt meget af. I 1985 
tegnede han Grønlands Hjemmestyres våben-
skjold, og han lavede næsten 150 forskellige 
frimærker for Grønlands postvæsen.

Der er nok ikke belæg for at tale om en sam-
menhængende tegnetradition i Grønland, men 
ovennævnte er eksempler på, hvordan tegning 
er en del af den grønlandske kunsthistorie. En 
udtryksform, der kan siges at have levet videre 
i de grafiske udtryk, der i en årrække fra begyn-
delsen af 1970’erne og frem, prægede kunsternes 
udtryk. En del kunstnere har i nyere tid også 
gjort sig gældende som illustratorer/tegnere 
(f.eks. Miki Jacobsen, Naja Rosing-Asvid og Nuka 
K. Godtfredsen) og af den yngre generation er 
der stadig flere, der beskæftiger sig med tegning 
gennem animation og computergrafik (f.eks. 
Maja-Lisa Kehlet). 

Tegning, så simpelt, så komplekst.
At trække vejret – at tegne. 

At tænke, udforske, lege, kede sig, stræbe, føle, at huske 
- at tegne er for mig et redskab for alt muligt, man kan i livet!

~ Naja Abelsen, august 2017.

I anledning af Cph Art Week 2017 har Det Grønlandske Hus i København inviteret en række kunstnere med tilknytning til Grønland, til at arbejde mere 
indgående med tegning. 

Det er forskelligt i hvor høj grad – og på hvilken måde – de enkelte kunstnere normalt bruger tegning i deres kunst, men det har stået kunstnerne frit for 
at arbejde med de tematikker, der optager dem. Udstillingen er et forsøg på at udfordre kunstnerne til at udforske de muligheder som tegnemediet tilby-
der, med mulighed for at udtrykke sig i en nutidig fortolkning af begrebet ”tegning”.

I Grønland blev nogle af de første tegninger på papir udført i midten af 1800-tallet. De blev til på opfordring fra udefrakommende, der ønskede at se den 
grønlandske levevis og de gamle fortællinger beskrevet i billeder. Sidenhen har flere beskæftiget sig med tegning. Det har ikke som sådan resulteret i en 
selvstændig kunstgren, men tegning har være en integreret del af de fleste kunstneres arbejde siden da. Tegningerne der vises her, er også blevet til på 
opfordring. De er stort set alle blevet lavet til netop denne udstilling – men kunstnerne har haft fri udfoldelse.

I udstillingen TEGN OG BILLEDE viser syv af nutidens kunstnere deres egen tilgang til at arbejde med tegning – ud fra de tanker, der optager dem indivi-
duelt. I udstillingsfolderen kan du læse om hvilken rolle tegning spiller for dem hver især, samt hvilke tanker, der ligger bag de udstillede værker.

Tekst: Ivan Burkal og Aviaaja Kleist Burkal, august 2017.
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