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Kultur, oplysning og kirke
1. Kultur
Museer og arkiver
Historisk materiale om grønlandsk kultur og det grønlandske folk forvaltes af
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og en række lokale museer.
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har landsdækkende arbejdsopgaver
indenfor arkæologi, nyere tids historie, kunst og kunsthåndværk.
Landsarkivet modtager arkivalier fra offentlige institutioner i Grønland og fra
privat-personer, registrerer og opbevarer det historiske materiale og stiller det
til rådighed for offentligheden. Arkivet havde pr. 1.januar 2014 4.183
hyldemeter arkivalier.
Se nærmere om Grønlands Nationalmuseum og Arkiv på adressen:
www.natmus.gl
Figur 1.1. antal besøgende i 2014 fordelt i voksne og børn. I tabel 1 viser
besøgende i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv igennem de seneste år.
Der findes lokalmuseer i 15 byer, typisk i historiske bygninger fra kolonitiden.
Figur 1.1. Besøgende i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i 2014 og
2015

Kilde: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Grønlands Nationalteater

Grønlands Nationalteater er en selvstændig offentlig institution.
Grønlands Nationalteater har til formål uden ensidighed, at producere et
repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for scenekunst. Grønlands
Nationalteaters virksomhed skal som udgangspunkt være baseret på den
grønlandske kultur og traditioner og samtidig tilgodese alsidige udtryksformer
for alle aldersgrupper.
Grønlands Nationalteaters produktioner er tilgængelige for et bredt publikum
gennem forestillinger, herunder ved turnévirksomhed, udsendelse i radio og
tv samt ved salg af optagelser.
Grønlands Nationalteater har til opgave at uddanne skuespillere gennem en
skuespilleruddannelse.
Se nærmere om Grønlands Nationalteater på følgende adresse: www.nuis.gl
Kunstskolen
Kunstskolen er en institution under selvstyret. På skolen lærer eleverne
forskellige billedprincipper og -teknikker. Eleverne fra Kunstskolen
videreuddanner sig typisk til designere eller billedkunstnere. Et ophold på
Kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til optagelse på billedskole,
kunstakademi, designskole eller lignende.
Se nærmere om Kunstskolen på adressen: www.sunngu.gl
Grønlands Kunstnersammenslutning KIMIK
Grønlands Kunstnersammenslutning KIMIK er en landsdækkende forening for
billedkunstnere, fortrinsvis billedkunstnere bosiddende i Grønland.
Foreningens formål er at varetage kunstnernes interesser og at arrangere
udstillinger og lignende for medlemmerne.
Se nærmere om Grønlands Kunstsammenslutning KIMIK på denne
hjemmeside: www.kimikart.com
Kulturtidsskriftet Neriusaaq
Tidsskriftet Neriusaaq/Regnbuen er et tosproget kulturtidsskrift, der som mål
har at beskrive og orientere om strømninger inden for kunst- og kulturlivet i
Grønland. Foreningen er baseret på frivillige kræfter og der er dermed
mulighed for medbestemmelse og ansvar.
Se nærmere om Neriusaaq på følgende hjemmeside: www.neriusaaq.gl
Kulturfonden Danmark-Grønland
Kulturfonden Danmark-Grønland blev oprettet pr. 1. juni 2005 ved en
sammenlægning af de tre grønlandsfonde, Kulturfonden Danmark-Grønland
af 1996, Grønlandsfonden af 1959 og Folketingets Grønlandsfond.
Fondens formål er at fremme kulturelle forbindelser mellem Grønland og det
øvrige Danmark.
Se nærmere om kulturfonden på adressen: www.stm.dk
2016 statistisk årbog - side 2

Biblioteker
Se nærmere om bibliotekerne på adressen: www.katak.gl

2. Sang, dans og musik
Sang, dans og musik
Alle byer og en række bygder har sangkor, der optræder lokalt. De
grønlandske sangkors sammenslutning afholder fra tid til anden sangstævner,
hvor korsangere fra hele Grønland mødes.
Dansegrupper findes også i de fleste byer. Dansene er typisk europæiske
folkedanse, bragt til Grønland af hvalfangere og danske kolonisatorer.
Trommedans er den oprindelige grønlandske musiktradition, der i de senere
år har genoplevet en opblomstring. Der findes nu trommedansere i flere byer.
Musikgrupper findes især indenfor genrerne rock og pop. I forhold til
Grønlands størrelse er der et stort antal aktive musikere, mest på amatørbasis.
Musikudgivelser
Der udgives adskillige cd’er årligt gennem Atlantic Music. Grønlands ældste
pladeselskab, ULO, indgik i 2006 en distributionsaftale med Atlantic Music, og
i forbindelse hermed blev en række af ULO’s gamle hits genudgivet.
Atlantic Music, der udgiver flest nye cd’er, har et lille indspilningsstudie i
Nuuk og et større i København.
Se mere om musikudgivelser på adressen: http://atlanticmusic.gl

3. Kulturhuse
Grønlands Kulturhus - Katuaq
Grønlands Kulturhus - Katuaq i Nuuk blev etableret i 1997, formålet med
kulturhuset er at eksponere grønlandsk kultur i Grønland og internationalt
gennem opbygning af kulturelle netværk og partnerskaber, der sikrer en
bevarelse, udvikling og formidling af grønlandsk kultur.
Der er i kulturhuset en stor sal til teater, konferencer og biograf, et antal
mindre sale samt en café. Ud over Katuaq er NAPA - Nordens Institut lejere i
bygningen.
Se nærmere om Katuaq på adressen: www.katuaq.gl
Kulturhuset Taseralik
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Kulturhuset Taseralik i Sisimiut blev indviet i 2008. Taseralik skal medvirke til
at udbrede kendskabet til kunst og kulturlivet i Midtkommunen og bidrage til
at udbrede borgernes kendskab til kunst og kulturlivet i Arktis og i Norden.
Se nærmere om Taseralik på adressen: www.taseralik.gl
Kulturhuset Sermermiut
Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat blev etableret i 1999. Sermermiut udbreder
kendskabet til kunst og kulturlivet. Kulturhuset tilbyder sine brugere sang,
koncerter, teaterstykker, foredrag, møder m.fl.

4. Radio, tv og aviser
Kalaallit Nunaata Radioa (KNR)
KNR er Grønlands nationale radio- og tv-station. KNR er en selvstændig
offentlig institution under Selvstyret. KNR’s radio og tv-udsendelser kan høres
og ses over hele landet. KNR modtager tilskud over finansloven til driften.
Se nærmere om KNR på adressen: www.knr.gl
Lokalradio/TV
Der findes lokale radiostationer og tv-foreninger i en række byer. En del TVforeninger har udviklet sig til lokale TV-stationer, der producerer udsendelser
og nyheder til lokalbefolkningen og til KNR.
De lokale radio- og tv-stationer er sammensluttet i organisationen Sinerissami
Takusassiiviit Tusagassiiviillu Kattuffiat, sammenslutningen af lokale TV- og
radiostationer.
De største lokale tv-stationer er Nuuk TV, Sisimiut TV, Arctic TV i Ilulissat,
Akisuasoq Radio & TV i Maniitsoq og Tusaat TV i Qaqortoq.
De største lokalradioer er Sisimiut Tusaataat, Nuuk FM, Akisuasoq Radio & TV
samt Ilulissat Radioa
Se nærmere om nogle af radio- og tv-stationerne på adresserne:
www.nuuktv.gl og www.arctictv.gl
Landsdækkende aviser
Der udkommer to landsdækkende aviser Atuagagdliutit/Grønlandsposten
(AG) og Sermitsiaq, begge med hjemsted i Nuuk.
Atuagagdliutit/Grønlandsposten udkommer hver onsdag.
Sermitsiaq udkommer hver fredag.
Se mere om Atuagagdliutit og Sermitsiaq på adressen: www.sermitsiaq.ag
Lokalaviser
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I en række byer udgives lokale blade. De største lokalaviser er Kujataamiu
Nutaaq i Qaqortoq og Nuuk Ugeavis i Nuuk og Sivdleq i Sisimiut.
Se mere om lokalaviserne på følgende hjemmesider: www.sermitsiaq.ag og
www.kujataamiu.gl

5. Forfattere og forlagsvirksomheder
Grønlandske forfattere
Kalaallit Atuakkiortut, Den Grønlandske Forfatterforening arbejder for
forfatternes ophavsretlige interesser og modtager gennem medlemmerne en
indtægt på 10 procent af bibliotekernes vederlag.
Se nærmere om forfatterforeningen på adressen: www.atuakkiortut.gl
Forlagsvirksomheder
Der er en håndfuld små forlagsvirksomheder, ud over de større der bliver
beskrevet nedenfor.
Forlaget Atuagkat ApS
Det lille private forlag blev startet I 1994 i tilknytning til Atuagkat Boghandel i
Nuuk. Siden 2005 er forlaget adskilt fra boghandelen. Forlaget udgiver bøger
om eller med relation til Grønland.
Se mere om forlaget Atuagkat på adressen: www.saxo.com
Milik Publishing
Forlaget Milik Publishing er et lille forlag. Forlaget prioriterer udgivelsen af
kvalitetsbørnebøger og original skønlitteratur.
Se mere om Milik Publishing på adressen: www.milik.gl
Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag
Ilinniusiorfik Undervisningsforlag er selvstyrets undervisningsmiddelforlag.
Forlaget udgiver undervisningsmateriale på grønlandsk og dansk til
folkeskolen og i begrænset omfang til gymnasiet, fagskoler og Grønlands
Seminarium/Ilinniarfissuaq.
Se mere om Ilinniusiorfik på denne hjemmeside: www.ilinniusiorfik.gl

6. Højskoler
Knud Rasmussenip Højskolia
Knud Rasmussens Højskole er selvejende institution, som optager 40 elever
årsbasis, samt som nyt tager højskolen 8 handikap elever på årsbasis.
Skoleophold strækker sig fra januar til maj, samt fra august til december.
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Se mere om højskolen på adressen: www.krh.gl
Sulisartut Højskoliat
Arbejderhøjskolen Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq har 51 værelser med 82
sengepladser.
Højskolen afholder tillidsmandskurser for SIK (Grønlands Arbejder
Sammenslutning) og er desuden almindelig folkehøjskole for blandt andre
vinterskoleelever fra hele landet og for nordiske konferencegrupper. Desuden
tilbyder højskolen aktiviteter for turister i højsæsonen. Højskolen er udstyret
med opdaterede IT-faciliteter både til kursus- og undervisningsvirksomhed.
I henhold til den nye Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om
folkehøjskoler i har højskolerne nu fået mulighed for at afholde
kompetencegivende uddannelser.
Se mere om Sulisartut Højskoliat på adressen: www.sulisartut.gl

7. Foreningsliv
Grønlands Idræts-Forbund (GIF)
GIF er en sammenslutning af otte specialforbund med 240 medlemsklubber i
hele Grønland.
En række yderligere idrætsgrene er organiseret i enkeltstående foreninger
uden for specialforbundene.
Se mere om Grønlands Idræts-Forbund på adressen: www.gif.gl
Oversigt 7.1. Medlemmer i specialforbund under Grønlands Idræts-Forbund

2009
I alt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0-14

15-18

19-30

31+

Pas-

år

år

år

år

sive

18.036 15.585 14.681 13.670 12.191 14.113 15.211 3.505 1.235 2.216 2.883 3.221

Grønlands Ski Forbund
Grønlands Boldspil Union
Grønlands Badmintonforbund

1.731
7.529
1.182

1.685
6.567
1.453

2.179
5.823
1.351

1.356
4.858
1.243

1.461
4.385
1.093

2.261
3.700
1.070

2.179
5.823
1.351

398
1.162
184

136
419
92

193
870
83

523
735
325

229
1.331
117

Grønlands Håndbold Forbund
Grønlands Taekwon-do Forbund
Grønlands Bordtennis Union

2.526
645
582

1.748
677
690

1.555
638
665

2.209
914
645

1.775
698
422

2.351
658
475

1.555
638
665

656
131
208

299
41
128

522
30
143

215
53
128

224
209
86

Grønlands Volleyball Forbund
Grønlands Qajaq Forbund
Arctic Sport

629
717
.

403
356
.

430
592
.

372
389
.

302
183
.

380
466
441

430
592
530

132
60
67

16
45
39

82
62
68

64
77
48

1
232
27

Klubber uden Specialforbund
Ældreidrætten

2.495
.

1.439
567

656
792

988
696

999
873

1.315
996

656
792

507
-

20
-

163
-

305
410

1.037
723

Kilde: Grønlands Idræts-Forbund

SORLAK Grønlands Ungdoms Fællesråd
SORLAK er en paraplyorganisation for frivillige børne- og
ungdomsorganisationer og foreninger.
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Se mere om SORLAK på adressen: www.sorlak.gl
INUTEK Grønlands Teknologiske Selskab
INUTEK virker for at skabe tværfaglig kontakt mellem personer, institutioner
og virksomheder med viden om og interesse for teknologi og videnskab i
Grønland og i de øvrige arktiske områder. Formålet er blandt andet at påvirke
den teknologiske forskning og udvikling under hensyntagen til de miljø- og
samfundsmæssige forhold i de arktiske områder.
Se mere om INUTEK på adressen: www.inutek.gl
Det Grønlandske Selskab
Det Grønlandske Selskabs formål er at udbrede kendskabet til Grønland og
støtte det dansk/grønlandske samarbejde.
Selskabet udgiver en række særskrifter og siden 1953 tidsskriftet Grønland
med artikler om grønlandske og arktiske emner.
Se nærmere om Det Grønlandske Selskab på adressen: www.dgls.dk

8. Kirken
Kirken
Kalaallit Nunaannit ilagiit (tidligere ”Kirken i Grønland”) er en del af
Rigsfællesskabets folkekirke, underlagt Grønlands Selvstyre.
Den kirkelige centraladministration varetages af biskoppen.
Grønland er opdelt i tre provstier med dertil hørende 17 præstegæld.
Se mere om kirken på adressen: www.ilagiit.gl

Besøgende i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Tabel 1. Besøgende i Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

I alt
Børn
Voksne

2008

2009

2010

2011

2012

2.013

2.014

2015

16.764
2.868
13.896

16.318
2.675
13.643

17.260
2.959
14.301

15.271
3.348
11.923

12.869
2.075
10.794

11.556
1.891
9.665

11.697
2.630
9.067

13.738
2.868
10.870

Kilde: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
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PUBLSLUT

Signatur forklaring:
… Oplysninger foreligger ikke
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed
- Nul
* Foreløbigt eller anslået tal

