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Nordisk Kurs, Færøyene

Overskriften for året kurs var ”fugl, fisk og 
faldgruber”. Fugl og fisk er det mye av på 
Færøyene, men hva disse ”faldgrubene ” 
var for noe ble jeg ikke helt klok på.  Det 
kunne heller vært erstattet med ”får”, eller 
sauer som vi sier i Norge, for det er det 
virkelig mye av på Færøyene, som navnet 
på øyene kommer fra. Over alt på øyene 
var det beitende sauer. Til og med inne i 
hovedstaden Torshavn kan man se sauer 
som beiter. Vi var på byvandring inne i 
Torshavn allerede første dagen. Og det er 
en sjarmerende liten by med små hus og 
trange gater. I den eldste delen av byen står 
det små mørke hus med torv på taket og 
litt sterke farger omkring vinduer, dører og 
vindskier. De står i klyngeformasjon med 
smale smug og stier imellom.  Slik er det 
flere steder rundt om på øyene. Det er små 
samfunn der folk bor tett i tett, med husene 
i klynger, som i landsbyer. Og med den 
store naturen omkring som en ramme. En 
av dagene var vi på rundtur med buss. Vi 
var heldige med været, solen strålte på blå 
himmel hele dagen. Dette er ikke akkurat 
det  normale på Færøyene. Været skifter 
fort mellom tåke og ruskevær og lettere 
vær med solskinn inn imellom.  Da kurs-
deltakerne ankom med fly fra København, 
var det mange som fikk problemer med 
skodde og regn, og noen måtte faktisk en 
tur innom Island  i påvente av bedre land-
ingsvær. 

Trær så vi ikke mye av. Det er et grønt, 
gressdekt fjelland med fjorder inn imel-
lom, opprinnelig  et vulkansk landskap. 
Trelastvare til bygging av hus er importert 
vare. Et av de eldste husene på Færøyene 
er årestua på kongsbondegarden i Kyrkje-
bø. Huset var satt opp av tømmer fra Sogn 
i Norge. Der ble den først satt opp, deretter 
plukket fra hverandre, fraktet over havet, 
for så å bli satt opp igjen i Kyrkjebø – på 
grunnmurer som var enda eldre, sannsyn-
ligvis fra 1000 tallet. Vi ble tatt vel i mot av 
kongsbonde Paturson etter at vi hadde van-
dret over fjellet fra Torshavn til Kyrkjebø. 

Det var ikke akkurat det beste været under 
turen. Men vi fikk oppleve et fantastisk 
lys som brøt gjennom skyene og skapte et 
sterkt reflekslys på fjorden lengst ute mot 
havet som i et maleri av Ørnulf Opdal eller 
Peder Balke. 

Temaet for forelesningene til Lars B. 
Goldschmidt, Lars Geer Hammershøj, 
Knud Erik Christensen og Henrik Marx-
en, Firouz Gaini og Camilla Wu var ulike 
perspektiver på kreativitet, innovasjon og 
entreprenørskap. Dette er begreper som er 
kommet inn i skolens læreplaner, men med 
forskjellig betydning for skolens ulike fag. 
Og det er begreper som også vil ha for-
skjellig betydning alt etter om det er kunst, 
design eller arkitektur som det arbeides 
med. Ut fra definisjoner som er uttrykt i 
læreplaner, kan egenskaper og holdninger 
som hører til entreprenørskapskompetans-
en være evne og vilje til å ta initiativ, ny-
tenking og kreativitet, risikovilje, selvtillit, 
samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Jeg 
synes likevel entreprenørskap kan oppleves 
som noe ubehagelig i kunst og skolesam-
menheng, som om næringslivets begreper 
legger sin hånd over og vil dominere også 
denne sektoren i samfunnet, slik de for 
eksempel dominerer idretten med reklame 
og sponsoravtaler. I flere land gjelder 
dette også forskning ved universitetene. 
Næringslivets markedstenkning svekker 
den institusjonelle differensieringen som 
kjennetegner et moderne samfunn når den 
så tydelig dominerer idretten som institu- 
sjon, slik den også etter hvert har fått 
dominere kunstens virkelighet. Jeg mener 
noe av det vi kaller internasjonal Samtids-
kunst bare bekrefter den type rasjonalitet 
vi kan erfare i markedstenkningen. Opp 
i mot dette kan vi heller se kunsten som 
et verktøy for frigjøring, for å kunne re-
definere eller rekonstruere virkeligheten. 
Kunsten bør opprettholde en autonomi i 
forhold til virkeligheten rundt seg, kanskje 
spesielt den politiske og den markedsori-
enterte tenkning. Gjennom kunsten kan 

man overskride den bestående virkelighet, 
skape et rom av erkjennelse som bryter 
med etablerte sannheter. For kunsten, også 
som fag i skolen, gjelder en annen type 
fornuft enn den som er uttrykt i markeds-
tenkningens begreper. 

Lars B. Goldschmidt foreleste om betyd-
ningen av å utvikle kreativitet og innova-
sjon ut fra et arbeidslivsperspektiv, og  
kunstfagenes betydning i den sammen-
heng. I en global sammenheng er det nød-
vendig å utvikle en kompetanse som kan 
klare stadige omstillinger. Han definerte 
kreativitet som evnen til å tenke nytt, og 
innovasjon som evnen til å skape noe av 
verdi – både for seg selv og andre.

Lars Hammershøj snakket om betydning-
en av å utvikle kreativitet og innovasjon 
i et dannelsesperspektiv. Kreativitet og 
dannelse er prosesser som gjensidig kan 
påvirke hverandre ved å utøve og påvirke 
de samme krefter, nemlig overskridelses-
kraft og avgjørelseskraft. I dag har dan-
nelse karakter av selvdannelse i den for-
stand, at dannelsesprosessene i høyere 
grad enn tidligere er opp til den enkelte. 
Den enkelte skal selv velge, og skal selv 
kunne overskride seg selv. En negativ 
konsekvens kan da være at elevene opp-
lever det som vanskelig med alt som er 
fremmed for deres egen virkelighet. Det 
kan også vise seg i at elevene har proble-
mer med å velge, finne ut hva de vil, hva 
de skal engasjere seg i. Hammershøj me-
ner da at kreativitet og lek kan være med 
på å forebygge de negative konsekvensene 
av vilkårene for dannelse. Leken kan være 
en øvelse i å overskride det som oppleves 
som fremmed. Leken og humor som krea-
tiv og dannende prosess krever likevel at 
leken er et mål i seg selv, at den foregår i 
frihet, at den enkelte av egen kraft og lyst 
overskrider seg selv i leken.

Knud Erik Christensen og Henrik Marxen 
viste i sin forelesning modeller for hvordan 
kreativitet, innovasjon og entreprenørskap 
kan brukes i skolen, og praktiske eksem-
pler på dette.

Firouz Gaini fra Færøyene arbeider ved 
Norsk senter for barneforskning ved 
NTNU. Han foreleste om Ungdomskul-
tur, kreativitet og identitet: De unges is-
cenesettelse på Færøyene. Ungdom på 

  Av Rolf Øidvin

Nordisk kurs for billedfagene i skolen (NK13) ble i år holdt i Torshavn 
på Færøyene. Det var det danske billedlærerforbundet som arranger-
te kurset i samarbeid med det færøyske billedlærerforbundet. Struk-
turen i kurset var som vanlig en blanding av forelesninger, workshop-
arbeid, utflukter og uformelt sosialt samvær. Dette er en struktur som 
har fulgt de nordiske kursene siden starten på sekstitallet, med litt 
variasjoner med hensyn til hvor mye man vektlegger forelesninger i 
forhold arbeid i workshops. 
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Færøyene skaper nye utrykk ved å om-
skape det tradisjonelle. De lager stadig nye 
kombinasjoner der etablert mening endres. 
Den tradisjonelle færøyske kultur med sin 
norrøne profil og nærhet til en barsk na-
tur med hav og fjell utfordres av en global 
kultur. Han viste hvordan dette kommer 
til syne både i ungdommenes musikk og 
kunst og håndverk, og gir gamle symboler 
og normer en ny mening.

Camilla Wu underviser ved lærerutdan-
ningen i Gøteborg. Også hun viste i sin 
forelesning praktiske eksempler på krea-
tivitet i billedfagene. Barn må få oppdage 
sine egne ting, gjøre sine egne erfaringer, 
bli kjent med kunnskap som de kan identi-
fisere seg med. Hun viste ulike modeller 
for barns møte med kunnskap, modeller 
for internalisert kunnskap, og betydning-
en av åpenhet for å fremme kreativitet i 
læringen. 

Om jeg skal kritisere foreleserne for noe, 
så må det være at de burde tatt høyde for at 
det var kursdeltakere fra alle de nordiske 
land med på kurset, fra Finland, Sverige, 
Danmark, Norge, Island, Færøyene og 
Grønland. Det er ikke alltid så lett å forstå 
det danske muntlige språk når de snakker 
litt for fort. De burde av den grunn hatt 
mye flere bilder  med eksempler med i sine 
presentasjoner. Bildene ville sikkert ha 
hjulpet mange til å få større sammenheng i 
det som ble lagt frem.   

Det var verksteder/workshop for foto, film, 
skulptur, maleri og litografi under kurset. 
Verkstedlærerne var alle fra Færøyene, 
og alle ble presentert på en veldig god og 
lærerik måte. De forteller om et veldig 
aktivt og bra kunstliv på Færøyene med 
mange bra kunstnere og gallerier. De som 

er med på Nordisk kurs liker gjerne å være 
aktive selv, så også med årets deltakere. Ut 
fra det jeg hørte, virket det som om alle 
var fornøyd med den workshop de hadde 
vært med på. Jeg tror mange gjerne ville 
ha brukt mer tid i verkstedene. Selv var 
jeg på et litografiverksted nede ved havnen 
sentralt i Torshavn.  Leder for verkstedet 
var Frida Brekku, en dyktig grafiker, og 
hennes bilder henger flere steder omkring 
i Torshavn. Vi fikk en god innføring i lito-
grafiteknikken, og vi fikk hver vår stein 
å tegne på. Hun hjalp oss til slutt med å 
trykke, slik at alle fikk med seg noen trykk 
hjem. Alle kursdeltakerne lagde en utstill-
ing av arbeider fra workshopene ved slut-
ten av kurset. Det var mye fint som ble 
laget på kort tid. Meningen var også at vi 
skulle gjøre didaktiske refleksjoner om-
kring arbeidene, med spesiell vekt på det 
kreative og innovative. Det rakk vi likevel 
ikke. 

Det er faktisk temmelig hektisk på et slikt 
ukeskurs. Det er så mange ting på pro-
grammet, og det er vanskelig å se på hva 
som kunne vært utelatt til fordel for mer 
fordypning i noe annet. Jeg tror likevel at 
færre forelesninger til fordel for mer ar-
beid i verkstedene kunne vært bra. Det var 
et annet kurs i litografiverkstedet parallelt 
med vårt. De hadde mer tid til å arbeide 
med sine motiver på steinene, og det ga 
langt flere muligheter til utprøving. 

Dette er erfaringer vi skal ta med oss til 
neste års Nordisk kurs (NK14) som skal 
arrangeres av det norske laget Kunst og 
design i skolen. Kurset skal være i Trond-
heim, og det skal vektlegge arbeid med 
digitale medier. Dette kurset vil bli presen-
tert mer ved en senere anledning.  

Verkstedsarbeid, litografi av Wenke Greve

Verkstedsarbeid, litografi av Rolf Øidvin

Verkstedsarbeid, litografi av Laila Rebers-Hol-
länder.

Verkstedsarbeid, litografi av Bodil Bjerregaard.Færøyene er et grønt, gressdekt fjelland med fjorder inn imellom, opprinnelig et vulkansk landskap.


