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DEN NATIONALE 
TEATERSCENE I DAG:
TEATER PÅ TRODS

På første sal i et lille, gammelt og nedslidt 
hus, et forhenværende mejeri, fi nder du i 
dag Færøernes nationale teaterscene. 
På færøsk: Tjóðpallur Føroya.

Vidste du det ikke, ville du aldrig gætte, 
at en så vigtig kulturinstitution har sine 
lokaler på den ene af de to etager i det 
beskedne hus.

Den lille foyer fungerer som kombineret 
ankomstrum, læselokale og mødelokale.

Personalets eneste toilet fungerer også som 
værksted. Husets eneste omklædningsrum 
fungerer også som lager. 

Faktisk bliver alle rum, alle mellem gange 
og hver en krog anvendt som lager for 
kostumer, rekvisitter og teknisk materiel. 

Rundt omkring står spande på gulvet, for 
der drypper igennem lækager i taget. 

Det stolte og levende teater, den traditions-
rige scenekunst og de mange færinger, der 
er uddannet indenfor skuespil og skuespil-
lets underfacetter, har kummerlige kår på 
Nationalscenen i dag. Virkelig kummer lige 
kår.

Mange teaterprofessionelle bor og arbejder 
derfor i andre lande, hvor vilkårene er bedre. 

Det er et stort tab for et land af Færøernes 
størrelse. 

Alligevel er det færøske teatermiljø levende 
og aktivt. Niveauet er højt i alle led af teater-
produktionen. 

De gør det på trods af omstændighederne. 
Imens de venter på det nye nationalteater.

Nu skal de ikke vente meget længere. 

Nu skal Tjóðleikhús Føroya, Færøernes 
Nationalteater, bygges.
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POLITISK VISION:
NATIONENS PULSERENDE  
HJERTE

Færøernes Nationalteater skal være et kul-
turcenter, der er bevidst om kommunikati-
on og samspil med omverdenen. Her skal 
udfordrende samfundsmæssige tematikker 
skildres. Dette skal være stedet, der indby-
der til kommunikation og debat om vigtige 
emner blandt tilskuere, kunst nere, samt 
uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Det skal afspejle fortid og samtid – og der-
med øge vores bevidsthed. Om os selv. Om 
vores samfund. Og om den verden, vi er en 
del af. 

For at kunne udvikles og trives, er det jo 
nødvendigt med kunst på højt niveau, der 
udfordrer os. Der er med til at forme og 
flytte vores selvforståelse. 

Hele vores livsfundament, identitet, ja,  
selve vores eksistens er grundlagt i den 
kultur, vi har. 

Nationalteatret skal først og fremmest 
under støtte den professionelle, færøske 
scene.

Men det skal samtidig være åbent for 
inter nationale og nordiske  samarbejder, 
gæste optrædener, turnéteater, samt  
freelancegrupper, amatørteater, aftensko-
ler og ungdomsskoler. 

Det skal være det Kongelige Teater vær-
digt, så blandt andet det Kongelige Teater 
kan have optrædener på Færøerne under 
tilfredsstillende omstændigheder. 

Det skal være et drivhus for unge teaterspi-
rer, der har lyst til at træde ind på scenen  
og blive professionelle. 

Et nyt Nationalteater skal styrke og samle 
landets teaterkunst. Det skal være del af  
et kreativt miljø, der er værdiskabende og 
skaber vækst – både i huset og udenfor.

Tjóðleikhús Føroya skal være byens og  
nationens pulserende hjerte.
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Den færøske kædedans, den levende organisme, dramaet, 
fællesskabet, samt dansetakten er inspirerende elementer til 
arkitekturen i det nye Nationalteater, Tjóðleikhúsið. 

Den færøske dans er fællesskab og kulturel arv. 
Den er demokratisk, og alle kan være med. 

ARKITEKTONISK 
VISION:
DEN FÆRØSKE DANS
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NÅR VI SIDDER I TEATERSALEN, GIVER VI  
OS LIGELEDES HEN TIL SKUESPILLET.  
VI FLYTTER FOKUS FRA OS SELV OG OVER  
PÅ FORTÆLLINGEN – VI GLEMMER EGO OG  
KAN ÅBNE OP FOR FØLELSERNE OG LADE  
OS BERØRE AF NOGET ANDET. 

AF SKUESPILLET.

Den færøske dans er på én og samme tid unison og mangfol-
dig. Alle dansere har unikke oplevelser. Alligevel oplever  
de det samme. Samtidig.

ARKITEKTONISK  
VISION:
DEN FÆRØSKE DANS

Den færøske dans er fællesskab og kulturel arv. 
Den er demokratisk, og alle kan være med. 

De fleste gamle kulturer har en eller anden 
form for systematisk læring med bevægelse  
og krop. Det, der karakteriserer disse gamle 
kropsteknikker, er, at centeret – »the core«–  
bliver holdt i vater. 

Således også med den færøske dans. De fleste 
færinger ved det uden at være bevidste om 
det.

Derfor lægger vi hurtigt mærke til, når en 
udlænding træder ind i dansen. De bevæger 
kroppens center op og ned, imens færinger 
holder det vandret. 

Når vi i fællesskab holder centeret vandret,  
forvandles danseringen til én organisme, hvor 
vi kan få en oplevelse af at være »udenfor os 
selv« og en del af noget større. Dansen bliver 
efter hvert trancenderende, da repetitionerne 
og ringen har en hypnotiserende virkning.  
Derudover frigives serotonin, der giver en følel-
se af lykke.

Sámal Joensen Mikines, 1961, Dansurin
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DEN  
NATIONALE 
SCENES  
BETYDNING
FOR HELE DET  
FÆRØSKE SAMFUND

Den Komiske Tragedie, Eva Bonfanti og Yves Handstad
Leikhús Skift, 2020

Olaf Johannessen som RollenHans Tórgarð som Orpheus

De fortabte spillemænd, William Heinesen
Dramatisering af Jørgen Ljungdahl
Norðurlandahúsið og Gríma 1983
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»En reise udi Færø« konklu-
derer: for kort siden have de 
unge, som havde været i 
Kjøbenhavn, spillet 
2 komedie.

De første færøske skuespil 
bliver opført. »Veðurføst« af 
Sanna Helena Patursson og 
»Gunnar Havreki« af 
Rasmus Effersøe.

Klubbin, Thorshavns Klub for 
mænd, udbygger lokalerne 
for også at kunne huse en 
teatersal til »Den Dramatiske 
Forening i Thorshavn«.

Den første professionelle 
sceneinstruktør er på 
Færøerne og instruerer.

Der bliver for første gang sat 
penge af på fi nansloven til 
scenekunst. 70.000 kr.

MÁF, foreningen for 
amatørskuespillere, bliver 
oprettet.

Tjóðpallur Føroya
(Den Færøske Nationale 
scene) bliver etableret ved 
lagtingslov.

Arkitektkonkurrence
afholdes, og bygningsværket 
»Tjóðleikhús Føroya« bliver 
præsenteret.

Den første scene
bygget i Skopun.

William Heinesen skriver: »Var det for meget 
forlangt, at samfundet støttede op om at 
tilvejebringe de mennesker, som slider for at 
skabe en rimelig national skuespilscene, bedre 
arbejdsforhold? Det er en vanære, at teatret, 
som blev anlagt med et udviklende formål, 
bliver jævnstillet med enhver 
meningsløs dansesal.«

Den Dramatiske Forening i 
Thorshavn bliver etableret.

Teatret i Tórshavn
står færdigt.

Færøernes første uddannede 
skuespiller, Eyðun Johannessen, 
vender hjem efter afsluttet 
uddannelse i Danmark

Leikpallur Føroya
(Færøernes Skuespilscene) 
bliver etableret, som 
forløber til Nationalscenen.

Der afholdes en 
arkitektkonkurrence
om placering.

Gríma, Færøernes første pro-
fessionelle teatergruppe, bliver 
oprettet.
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DEN MUNDTLIGE  
TRADITION PÅ FÆRØERNE

Den mundtlige færøske tradition er stærk,  
levende og solid.

I gamle dage holdt man skumring. Her samle-
des husfolket, og der blev fortalt historier, der 
vakte fantasi og følelser. Børn, ældre og alle 
derimellem levede sig ind i fortidens heltebe-
drifter igennem viser og kvader. Forførende for-
tællinger kom til live gennem fortællerens krop 
og stemme, der gav tilhørerne en individuel, 
men samtidig kollektiv, oplevelse.

Historiefortælling og den mundtlige tradition 
danner hovedtrækkene i den færøske kultur. 

Langsomt har den udviklet sig. Færdighederne 
er blevet bedre. Scener er bygget til formålet, 
og der er tilføjet uddannelse, professionalisme 
og faglighed. 

Men der mangler stadig et væsentligt punkt 
på tidslinjen, der kan løfte niveauet endnu høj-
ere. Et punkt, der konstaterer, at færøsk teater 
har de bedst tænkelige omstændigheder.

Der mangler er værdigt national teater.

Rosa á Rógvu som Sælkvinden Katarina Nolsøe som Viktoria

Sælkvinden, gammelt færøsk sagn
Dramatisering af Gríma, 1977
Sælkvinden, gammelt færøsk sagn
Dramatisering af Gríma, 1977

Limbo, Margareta Garpe
Tjóðpallur Føroya 2006

Gentukamarið, Marjun Syderbø Kjelnæs
Tjóðpallur Føroya 2022
Indstillet til Nordisk litteraturpris 2023
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DEN NATIONALE SCENES  
BETYDNING FOR DET 
FÆRØSKE SPROG

Betydningen, som færøsk scenekunst har for 
det færøske sprog, kan ikke betones nok. 
Det færøske sprog er lille – men dog er det 
levende og stærkt. Færinger gør sig umage for 
at passe på det, så det ikke går tabt i globalise-
ringen.

Der er ingen tvivl om, at hvis der ikke var blevet 
lagt en dyd i at skrive, oversætte, læse op, syn-
ge og optræde på færøsk, så var den sproglige 
situation en anden. En helt anden. 

For når der i kunsten bliver skrevet teaterma-
nuskripter, sange, bøger eller digte, tvinges 
sproget til at indtage forskellige, passende for-
mer. Det er jo kun ved at blive anvendt, at det 
bliver levende. At det strækker og 

krym per sig. At det kommer ind i alle livets 
kroge og afkroge. 

Og når vi kommer ind og hører de store 
klassik ere på vores eget sprog, kommer ordene 
til live og finder vej ind under huden på en helt 
anden måde, end de nogensinde kunne gøre 
på origi nalsproget.

Sproget er identitet og sociale klasser. Det er 
generationer og regioner. Det er liv og død.  
Og alt der imellem. 

– AT VERA ELLA IKKI AT VERA.  
TAÐ ER SPURNINGURIN. SHAKESPEARE

§ 5. TJÓÐPALLUR FØROYA SKAL:  

1) I SIT VIRKE LÆGGE SÆRLIG VÆGT  
PÅ FÆRØSKE VÆRKER MED HØJT  
KUNSTNERISK NIVEAU, SAMT VISE  
KLASSISKE VÆRKER SÅ VEL SOM  
NUTIDIGE INTERNATIONALE VÆRKER. 

2) GIVE BORGERE I HELE LANDET  
ET BREDT TILBUD PÅ HØJT KUNSTNERISK 
NIVEAU – SKUESPIL SÅ VEL SOM  
ANDEN SCENEKUNST. 

Loven om den færøske Nationalscene

Hans Tórgarð og Annfinnur Heinesen som 
Vladimir og Estragon

Mens vi venter på Godot, Samuel Beckett
Tjóðpallur Føroya 2011

Annika Hoydal som moderen

Tóm rúm, Marjun Syderbø Kjelnæs
Tjóðpallur Føroya 2014



20 21OMRÅDET DEN NATIONALE SCENES BETYDNING

JEG NÆRER STORT HÅB  
TIL DENNE BYGNING

OLAF JOHANNESSEN:

– HUSETS POESI, OPRIGTIGHED OG GENE

RØSITET ÅBNER OP FOR EN DYBTGÅENDE 

FRUGTBARHED FOR VORES TEATER SOM  

KUNSTART, SAMT SOM FORANDRINGS OG 

REFLEKSIONAGENT I SAMFUNDET. 

JEG TVIVLER IKKE PÅ, AT DET VIL FÅ VORES 

KUNSTNERE TIL AT VENDE HJEM OG BIDRAGE 

TIL UDVIKLINGEN AF VORES EGEN KUNST OG 

KULTUR, SAMT ÅBNE OP FOR INTERNATIONALT 

SAMARBEJDE, SIGER OLAF JOHANNESSEN, 

FÆRØERNES MEST ANERKENDTE  

SKUESPILLER.

Magnet for færøske og andre  
scenekunstnere

I årtier er vores scenekunstnere rejst til udlan-
det for at arbejde i andre kulturer og på andre 
sprog. Her, i denne bygning, kan den færøske 
scenekunst løftes, raffineres og yderligere 
professionaliseres. Den vil virke som en mag-
net og drage færøske og andre scenekunst-
nere til Færøerne. For et lille samfund, som 

det færøske, er det et stort tab, når unge, 
energiske folk, der kan skubbe til normer 
og kultur, vælger at flytte til udlandet. 

Husets dragende virkning vil derfor gavne 
hele det færøske samfund og gøre en 
forskel.

I teatret udvikles sprog og identitet

Teatret er det talte ords kunstart. Det 
store og det højtidelige. Det poetiske. 
Det gamle, historiefyldte og gadespro-
get med alle dets uendelige variationer. 
Denne bygning er en unik og enestående 
mulighed for at bygge et rum med de 
ypperste betingelser for skuespillet – det 
talte ords og nuets kunst – hvor der også 
er plads til sang, dans og musik. For en 
nation, hvis sprog er lille og skrøbeligt 
globalt set, er teatret særlig vitalt.

Færøsk teater på den  
internationale scene

Et hus som dette kan sætte Færøerne 
ind på den internationale scene. Her kan 
Færøerne tilbyde professionelle rammer 
for nordiske og internationale samarbejder. 
Det vil være muligt at huse mere krævende 
internationale gæstespil og at producere 
forestillinger i en standard, der kan leve op 
til de krav, som store internationale scener 
stiller.

Det vil bringe færøsk scenekunst ind i et 
helt andet sammenspil med det internatio-
nale scenekunstmiljø.

Om teatrets vitale  
samfundsmæssige betydning

Teatret er en kunstart, hvor der i mødet 
mellem kunsten og publikum skabes et 

rum for refleksion. Her reflekterer vi i fælles-
skab og hver for sig. Over hvem vi er, hvem 
vi var og hvem vi måske kan blive. Det er 
teatrets dybe transformative kraft.

Historisk og enestående mulighed

Vi står lige nu overfor en historisk og ene-
stående mulighed, hvor vi kan få bygget en 
færøsk nationalscene. Det er mit håb, at vi 
i fællesskab kan gribe muligheden og hver 
især bidrage med alt det, vi kan, for at få 
omsat mulighed til virkelighed.

MIT HÅB ER ET LEVENDE TEATER PÅ 
HAVNE FRONT EN, DER ER FORANKRET I 
FORTIDEN, LEVER I SAMTID EN OG HAR 
HJERTE FOR FREMTIDEN. 
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BEHIND THE SCENES 

I DET NYE NATIONALTEATER ER DER 

LAVET EN BEVIDST PRIORITERING AF 

BACK STAGEOMRÅDET, HVOR SKUESPILLE

RE OG RESTEN AF PERSONALET ANVENDER 

STØRSTEDELEN AF SIN ARBEJDSDAG.  DET 

VIL LØFTE FÆRØSK TEATER TIL NYE HØJDER, 

DER UNDER NUVÆRENDE OMSTÆNDIGHE

DER ER UOPNÅELIGE

Skuespillernes lokaler
Arbejdet som udøvende kunstner indehol-
der for en stor del formidling af følelser. Det 
gøres via både skuespil, stemmeføring og 
til dels dans og sang.

Denne eksponering – og den nødvendige 
følelse af hudløshed – sætter store krav til 
skuespillernes miljø.

Garderoben er deres frirum, hvor de kan 
lade op, repetere tekst, fordybe sig, dæmpe 

nervøsitet og gøre sig mentalt og fysisk klar 
til scenen. Garderoben er derfor rummelig, 
og hver garderobe deles af max to skuespil-
lere.

Frisør- og make-up-rummet ligger på 3. sal, 
nær skuespillernes garderober.

Opholdsrum
Det fælles opholdsrum, »Greenroom«, der 
ligger tæt på det østlige trappetårn, der har 
direkte forbindelse til scenerne på 1. sal.

Greenroom er samlingsstedet for skue-
spillere og teknikere. Det er her, de mødes 
mellem øvning og under forestillingerne. Et 
ekstra Greenroom er placeret på 1. sal med 
faciliteter til kostumeskift og opfriskning af 
makeup.

Systue

Lysbroer
Kontrolrum

Farvning og vask

Lysværksted

Snedkerværksted

Bagscenen

Smedje

RekvisitværkstedStole / tæppedepot

Nærdepot
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UDDRAG AF DOMMERKOMMITÉENS BEMÆRKNINGER:
KJETIL TRÆDAL THORSEN, STIFTENDE PARTNER I  

SNØHETTA, FAGDOMMER I ARKITEKTKONKURRENCEN

GOD FLOW BACK-OF-HOUSE 

»På forbilledlig vis anvender arkitekterne overbevisende  
kneb for at fordele aktiviteter og sammenspillet inde i huset.

Hver eneste funktion har gode rammer, og der er sikret et  
godt flow både for gæster i front-of-house og for medarbejd ere, 
teknikere og kunstnere i husets back-of-house.

Det er et godt greb at sætte to vareleveringssteder ind i projektet. 
Én med direkte adgang til sceneområderne og én med adgang 
til værkstederne«

Backstage 
Også de mange andre professionelle, der 
arbejder backstage, har rigtig gode faciliteter. 
Der er prioriteret værksteder til de mange 
forskellige faggrupper, der er nødvendige for 
en produktion. 

Der er lyd og lys-værksted, skræddersal og 
rekvisit-værksted, der ligger tæt sammen, 
mens de mere larmende snedkerværksted 
og smedje- og svejseværkstederne ligger tæt 
sammen. 

Nærdepoterne er delt op i to og placeret tæt 
på de to klynger af værksteder. Ét nærdepot 
er placeret tæt på lyd og lys, skræddersal og 
rekvisitværksted, mens snedker-, smedje og 
svejseværkstederne har deres eget nærdepot 
tæt på deres lokaler.

Alle værksteder har glas ud imod gaden, både for 
optimale lysforhold og for at åbne op og skabe en 
forbindelse til de mange forbipasserende. 

For at optimere den daglige rytme er der installeret 
hele to porte til varelevering. Den ene leder direkte 
ind til snedkerværkstedet, og den anden leder ind til 
monteringssalen/bagscenen for at gøre den daglige 
anvendelse lettere for alle de involverede.
 

Administration og andet personale
Administrationen sidder på 3. etage med udsigt over 
byen, samt billet- og cafésalget. Administration og 
andre personaler er placeret på samme etage for at 
fremme arbejdsprocessen og forholdet mellem fag-
lighederne. 

Her er prioriteret et godt fysisk miljø, både til arbejde 
og pauser. 

Olaf Johannessen forbereder sig til Rollen
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OMRÅDET
EYSTARA VÁG
»UNDIR KRÁKUSTEINI«
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»NAAR MAN EN KLAR SOMMERMORGEN 
SEJLER IND MOD FÆRØERNE, FANGES ØJET 
AF DE GRØNNE SKRÆNTER, DE DYBBLAA 
FJORDE OG DE SMALLE SUNDE, DER DELER 
ØERNE OP I 22 STØRRE OG MINDRE ØER, 
HVORAF 17 ER BEBOEDE.
 
PAA DEN STØRSTE AF ØERNE, STRØMØ,  
LIGGER TÓRSHAVN, ØERNES HOVEDSTAD,  
EN I MANGE MAADER INTERESSANT OG 
MEGET MALERISK BY.

AFGRÆNSET AF GLYVURSNES I SYD OG STAN
GARNES I ØST, DANNER KYSTEN EN BUGT, DER 

DELES I TO AF DEN LILLE PYNT, TINGANES«
 

I tidens løb er der sket en stor udvikling på Færøer-
ne. Færingen er i dag mærket af de store verden -
s kampe og vanskeligheder, men han er allige vel 
rodfæstet i den gamle, nedarvede færøske  
kultur med dens aftensæder, hvor man kom 
sammen i de mørke vinteraftener og kortede tiden 
med sagn, kvad og kæmpeviser, eller i tiden fra jul 
til faste, hvor man dansede den gamle, middelal-
derlige folkevisedans. Færøerne er det eneste sted 
i verden, hvor denne dans endnu danses.
 
Færingerne har i sandhed ført deres kamp for til-
værelsen og bevarelsen af deres nationalitet.

Hans Andreas Djurhuus,
Livet paa Færøerne,
Dansk Kulturforlag, 1950

Eystara Vág omkring 1950
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Frederik d. 8.s besøg. De mange robaade, der bragte gæster  
til kongebesøget, satte et meget festligt præg paa havnen i det  
smukke sommervejr.

Traditionel kapproning er Færøernes nationalsport, og på nationalhøjtiden,  
ólavsøka, bliver vinderne i kaproning fundet og fejret. 
Eystara vág er scenen for denne store dag.

Ruteskibenes ankomst.

DEN GODE, DRAMATISKE  
PLACERING

Færøernes Nationalteater skal stå ved Tors-
havns østre havnefront, helt nede ved vand-
kanten, hvor der historisk set altid har været 
et levende virvar af hverdagsliv og specielle 
begivenheder. Af det hjemlige og det internati-
onale. Hvor pirater og konger, handelsrejsende, 
bønder og fattige fiskere har trådt jorden. Hvor 
både henrettelser og handel, politisk rådslag-
ning og britisk okkupering har fundet sted. 

Lige her – på denne historiens puls – vil færin-
ger fremover kunne opleve teatrets genspejlin-
ger af netop dette virvar af liv.

Nationalteatret kunne ikke have fået en bedre, 
mere dramatisk placering.
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OMRÅDETS STORE 
HISTORISKE BETYDNING

På placeringen af det nye Nationalteater – ved 
den såkaldte »Østre havnefront« helt nede 
ved vandkanten i Torshavn – kan vi stadig ane 
historiens vingesus. Dette er grænsen mel-
lem land og hav, mellem det hjemlige og det 
fremmede. Vi ser spor efter både hverdag og 
store begivenheder, der siden vikingetiden har 
mærket Torshavn. 

Parlamentet på Tinganes
Lige overfor – på den anden side af den lille vig 
– ligger Tinganes, verdens ældste parlament, 
der går helt tilbage til vikingetiden. Her kom 
færinger fra hele landet og samledes én gang 
årligt. Der blev rådslået, handlet, lagt planer og 
afsagt domme over dem, der havde forbrudt 
sig. Nogle blev henrettet, andre slap  
med skrækken. 

Endnu i dag findes lagmandens kontorer og 
flere af ministerierne i de historiske bygninger 
på Tinganes. 

Monopolhandelen
Også den daværende monopolhandel havde 
sin placering på Tinganes. Her kom små træbå-
de fra hele landet, fremmede mennesker og 
ukendte varer. Her ankom fredelige handels-
rejsende med store skibe fra den store verden 
– og her kom rå og barbariske pirater for at 
plyndre og røve. 

Kongebroen
Området for bunden af bugten, hvor Tinganes 
og Østre vig mødes, kaldes for »Kongebroen«, 
da dette var stedet, hvor det danske kongeskib 
historisk har lagt til kaj ved royale besøg.

Tinganes, verdens ældste parlament
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Skansen og fyrtårnet
På området bag det nye nationalteater ligger 
Skansen. Den blev bygget i 1500 tallet, som et 
forsvar imod piraternes hærgen. 

Skansen var senere hovedkontoret for den 
danske politimagt, og senere igen for de 
britiske styrker under 2. verdenskrig. Skansen 
er i dag fredet og fremstår som et historisk 
klenodie.

Ude på Skansen står også Torshavns fyr og 
guider de søfarende trygt ind i havnen. Fyret 
blev berømt af forfatter William Heinesen, der 
som barn anså fyret for at være »Tårnet ved 
verdens ende«. Dette var tilmed navnet på 
hans sidste roman.

PÅ DEN TID DA JORDEN ENDNU IKKE VAR RUND, MEN HAVDE 
BEGYNDELSE OG ENDE, KNEJSTE ET HERLIGT TÅRN VED 
VERDENS YDERSTE RAND.

OM NATTEN LYSTE TÅRNET OM KAP MED AFGRUNDENS NORDLYS
OG STJERNER, FOR DET VAR ET LYSENDE TÅRN. 

PÅ KLARE AFTENER KUNDE MAN SE DET DEJLIGE TÅRNLYS FUNKLE 
UDE I HAVMØRKET OG DA KUNNE MAN GRIBES AF EN UIMODSTÅELIG 
HIGEN MOD DET STRÅLENDE TÅRN, DER LØFTEDE SIG ENSOMT MOD 
DE UKENDTE VÆLDIGE EGNE HVOR VERDEN ENDER OG BEGYNDER, 
OG HVOR GUDS ÅND SVÆVER OVER VANDENE. 

DET VAR I DEN FJERNE OPRINDELSENS TID, DENGANG DU ENDNU 
IKKE VIDSTE AT DET MAGISKE TÅRNLYS VAR LYSET FRA ET GANSKE
ALMINDELIGT FYRTÅRN, ET VÆRK AF MENNESKERS HÆNDER OG 
SNILDE, EN NYTTIG OG FORNUFTIG LYSGIVER, HVIS OPGAVE DET ER 
AT VÆRE VEJLEDER FOR HAVETS FARENDE FOLK. 

William Heinesen, 
Tårnet ved verdens ende 1976

Den ene af de to store kanoner på 
Tórshavns skanse. Den var før ombord på 
slagskibet »Hood«

Tórshavns politikorps sidst i 1800-tallet. 
Det bestod af 22 mand med to kvartermestre. 

Den historiske skanse med det ikoniske fyrtårn, der nu bliver tættere knyttet til den østre havnefront 
med en gangbro fra Nationalteatret.
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DEN NYE HAVNEPLAN 
MED NATIONALTEATRET 
I CENTRUM

Tórshavn er en by i rivende vækst. Der udvides 
og udbygges, og i forbindelse med ny byudvik-
ling på havneområdet er der udarbejdet en ny 
helhedsplan, hvis omdrejningspunkt er det nye 
Nationalteater. 

Området, hvor Nationalteatret skal bygges, har 
de seneste årtier været anvendt til busterminal, 
færgeterminal og industrihavn. Det har været 
nødvendigt, men ikke specielt tillokkende. 
Prak tisk, men ikke særlig inspirerende. Funkti-
onelt, men ikke smukt.  

Men den nye byplan skaber de rette omgivel-
ser til det myldrende liv, som historisk set har 
været i området, ved at inddrage havnefronten 
i byen. Der vil være små butikker, der vil have 
en dragende effekt, mens caféer og restauran-
ter vil samle folk alle ugens dage.

Udearealerne omkring Nationalteatret bliver 
synlige fra byen og vil invitere fodgængere 
på spadsereture ud langs bryggen – eller til at 
stoppe op på et af de mange offentlige rum, 
der vil være i og omkring bygningen. 
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NYT BYTORV 
BLIVER NYT 
SAMLINGSPUNKT

Ét af de mange nye samlingssteder er det nye 
bytorv, der kommer til at ligge på et lavere 
plateau end selve bryggen – helt ud mod 
vandet. 

Der vil være oplagte muligheder for at fl ette by, 
teater, kultur, historie og modernitet sammen 
gennem kulturelle aktiviteter, udstillinger, 
musik, historielæsning, forelæsninger og 
udendørs teater. 

Busser, biler og færger fl yttes længere ud ad 
bryggen, imens vandrestien, der løfter sig fra 
vejen og snor sig op på Skansen, vil være en 
oplagt og spændende gåtur for både børn 
og voksne. 

Fyrtårnet på Skansen, »Tårnet ved verdens 
ende«, vil blive en integreret og naturlig del 
af de mest yndede strækninger til hyggelige 
spadsereture med fantastisk udsigt til land 
og vand, by og natur, historie og modernitet.

Udendørsscene

Garderobe og toilet

Teaterbutik

Teaterbutik – billetsalg

Skiftende udstillinger

Tæppevæg

Black Box

Lille sal

Store sal

Udendørsscene
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NYE 
MULIGHEDER
I OG OMKRING DET 
NYE NATIONALTEATER

Beinta Clothier som Bess McNeill Hans Tórgarð og Anders Öhrström

Breaking the Waves, Lars von Trier, Peter Asmussen og David Pirie. 
Bearbejdelse til scene, Vivian Nielsen
Tjóðpallur Føroya 2012

MacBeth, William Shakespeare
Gríma og Teater Västernorrland, 
Turnékopmaniet 2002
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ATMOSFÆRE OG 
ALMENNYTTE

Nationalteatret er først og fremmest en værdig 
scene til skuespil. Men teatret er også en kul-
turinstitution, der går i dialog med omverden. 
Der udfordrer og påvirker os.

Nationalteatret skaber rammer til denne dialog 
– både i og udenfor teaterbygningen, hvor sam-
fundsgrupper mødes på tværs af uddannelse, 
status og bopæl.

Scenerne giver os lov til at opleve aktuelle 
forestillinger, mens caféen lader os mødes med 
venner til mad eller kaffe og en god snak.
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EN GUIDET TUR PÅ  
DEN NYE ØSTRE BRYGGE

»I godt vejr slentrer vi ned til havnen og 
sætter os på kanten af det nye bytorv for at 
dyppe fødderne i vandet. 

Eller vi tager trappen, der smyger sig om-
kring Nationateatret, med kurs mod 
Skansen. 

På turen rundt om scenetårnet får vi en 360 
graders udsigt af havet, havnen, Skansen,  
Tinganes, Tórshavn, samt fjelde og nærlig-
gende øer.

På tagterrassen bliver vi nødt til at standse  
op til en kop kaffe i Roof Top Café – og nyde 

panoramaudsigten over byens og torvets 
myldrende liv i kontrast til havets stilhed. 

Her – øverst oppe – kan man iagttage livet  
og dets mange facetter. 

På Bryggetorvet er nogle i gang med at øve 
til en udendørs teaterforestilling. En skole-
klasse gør klar til en sejltur med sluppen, og 
på Skuespilbryggen er flere mennesker sam-
let for at se en danseforestilling. 

Nogle ankommer i fint tøj – de skal nok ind 
til teater eller en koncert – mens andre er i 
hverdagstøj.

Havnebussen ankommer fra Vestre brygge. 
Den er fyldt med turister og lægger til ved 
Østre brygge, imens en bedstefar hjælper 
sine børnebørn med at rense dagens fangst 
af sej og småfisk, der skal med hjem til mor 
og far.

Himmelen skifter farve og får en gylden,  
lyserød tone, mens solen langsomt forsvinder 
bag fjeldene, der omkranser Tórshavn.«

Øverst: Udsigt fra Roof Top Café mod vest       Nederst: Udsigt fra Roof Top Café mod øst
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DE TRE SCENER

Et Nationalteater sover aldrig. Imens den 
ene forestilling kører, er den næste i pro-
duktion, mens den tredje er under forbere-
delse. 

De tre meget forskellige scener – store 
scene, lille scene og Blackboxen – øger mu-
lighederne og sikrer en konstant aktivitet i 
huset.

Store scene
Selvom det er den største af de tre sale og 
rummer 200 tilskuere, byder den på nær-
vær og intimitet. Salen er kort og bred, så 
afstanden fra scene til tilskuere bliver så 
kort, sum muligt.

Akustikken er helt i top, både i forhold til 
materialer, men også i måden hvorpå tilsku-
erstolene er placerede. I loftet hænger der 
lydrefl ekterende paneler, og salen er ind-

rettet med skråtliggende og cirkelformede 
tilskuertribuner i seks rækker, samt balkon 
i tre rækker. Alt dette for at skabe de bed-
ste lydforhold, hvor skuespillere kan snakke 
salen op uden mikrofon, samt hvor antallet 
af tilskuere ikke påvirker akustikken. 

Lille scene
Den lille scene er mindre og endnu mere 
intim end den store sal. Den rummer cirka 
100 tilskuere og anvendes både til mindre 
forestillinger og som øvelokale. Overfl ader 
på vægge og gulv er egnede til en bred 
vifte af forestillinger – så som skuespil, dans, 
sang og musik. Interiøret kan hurtigt fl yttes 
rundt for nem transformation og tilpasning 
til de forskellige forestillinger. Der er indret-
tet med mobile skrå stolerækker og i loftet 
hænger mobile lysbroer.

De gode adgangsforhold til lokalet sikrer 
hurtige og ubesværede skift af rekvisitter og 
scenografi . 

Black Box
Blackbox rummer cirka 100 tilskuere og 
bruges både til forestillinger og som øve-
lokale. Her er alle overfl ader sorte – både 
gulv, vægge og loft. Én væg er beklædt 
med spejl til danserne, men den kan dog 
hurtigt dækkes til.

Også her er mobile siddepladser, der kan 
fl yttes rundt efter behov. 

Blackboxen kan anvendes til øvning, repi-
tition, dans, stemmeøvelser, opvarmning 
osv. Derudover kan den også anvendes til 
forestillinger med tilskuere.

Store scene

Lille scene

Black Box
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DET OFFENTLIGE INTERIØR
– FLOT OG FOLKELIG FOYER

Foyeren er indbydende, rummelig og fl eksi-
bel i sine indretningsmuligheder. 

Skiftende udstillinger – eksempelvis af de 
mange, fl otte kostumer eller rekvisitter, 
der er blevet syet eller lavet til skuespil på 
Færøerne gennem tiderne – gør det interes-
sant at kigge ind, selvom man ikke skal se 
et stykke. 

Her er også gode muligheder for kunstud-
stillinger, historiske udstillinger eller bog-
fremlæggelser, og der er god plads, selv når 
der er forestillinger.

Udstillingerne kan besøges af forskellige 
interessegrupper, skoleklasser, cafégæster 
og de gæster, der kommer i forbindelse 

med teaterforestillingerne. Udstillingerne 
bidrager med liv og aktivitet i huset og nær-
området, og de er med til at vise de mange 
facetter af skuespillets og kunstens væsen. 
Hovedindgangen er tilgængelig for alle, og 
det er nemt at komme ind. For eksempel 
til de opholdsarealer, hvor folk kan sidde og 
hygge sig før eller efter de nyder et af de 
andre tilbud. 

Billetsalg og café
En fælles skranke til både billet- og kaffe-
salg er noget af det første, man møder, når 
man træder ind. Caféen har mulighed for 
at servicere en madmenu, både brunch, 
frokost og middag, foruden kaffe i løbet af 
hele dagen – også i tidsrummet mellem 
forestillinger.

Butik
Der er indrettet et område til salg af mer-
chandise, kunstbøger, plakater med mere. 
Butiksområdet er indrettet som et åbent 
udstillingsområde på en måde, der gør det 
indbydende – også for børn. Indretningen 
kan eksempelvis inkludere dukketeatre, 
hvor børnene kan få lov til at se og røre ved 
dukkerne og selv styre marionetterne. 

AT VÆKKE BØRNS NYSGERRIGHED 
OG GIVE DEM EN FØLELSE AF AT VÆRE 
VELKOMMEN ER ET HØJT PRIORITERET 
MÅL FOR HUSET. 
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NORDISK OG  
INTERNATIONALT
SAMARBEJDE

I det lille, forfaldne hus, der i dag huser Færøernes 
Nationalscene, er der stort set ingen muligheder 
for at lave samarbejder, der rækker udenfor Færø-
erne. 

Men de nye omgivelser i den nye bygning inviterer 
til det. Der er plads sat af til periodiske ansættelser, 
og de tre sale og mange lokaler til de professionel-
le åbner op for nye muligheder, uden at den fore-
stilling, der går, påvirkes af husets andre aktiviteter. 

Ønsket om at få nordiske kursusholdere hertil, 
samt at kunne takke ja til både internationale og 
nordiske gæsteoptrædener og samarbejder, har 
længe været stort. 

Nu kan der endelig indhentes på dette forsømte 
område. 

Nordisk samarbejde
Teatrets væsen indbyder også til samarbejde 
mellem kulturer og nationaliteter, hvilket især de 
nordiske lande har udnyttet godt. 

Der har været nogle tværnordiske opsæt-
ninger, der har fungeret fortræffeligt. Selv-
om vi er forskellige på så mange måder,  
så er der dog en fælles, nordisk grundtone. 

Det nordiske samarbejde indenfor teater  
og film er eksemplarisk og stærkt. Færø-
erne har dog været sat lidt udenfor dette 
samarbejde. 

Men forhåbentlig ikke ret meget længere. 

Nu skal rammerne bygges, og så gælder 
det om at få fyldt dem ud. Til inspiration, til 
synergi og til glæde og gavn for os alle. 

Vi har for eksempel før set Det Kongelige 
teater gæste Færøerne. Nu ser vi frem imod 
at byde dem velkommen igen – denne 
gang til værdige rammer om deres opsæt-
ning.

Internationalt samarbejde
Færøerne nyder for tiden stor interesse. 
Både som rejsemål, i forbindelse med det 
Arktiske område og som del af den interna-
tionale opmærksomhed, som de Nordiske 
lande i den senere tid har fået med New 
Nordic og Nordic Noir tendenserne.

Også indenfor scenekunst og teater er der 
interesse for Færøerne. Men desværre har 
mulighederne været meget begrænsede 
for at kunne udforske denne interesse, da 
der har været så lidt plads og så dårlige  
omstændigheder. 

Men nu vil det endelig være muligt at invi-
tere verden ind. 

Hans Tórgarð som kejseren med de nye klæder

Kejserens nye klæder efter H. C. Andersen  
Bearbejdelse til scene Katarina Nolsøe og Hans Tórgarð
Tjóðpallur Føroya 2013 – 2014

Per Gynt, Henrik Ibsen
Leikhús Gríma 2003

Hans Tórgarð og Katarina Nolsøe som Per Gynt og Solveig

Cellofan, Bjørk Jakobsdóttir 
Tjóðpallur Føroya 2005

Kristina Sundar Hansen som karrierekvinden 

Cellofan, Bjørk Jakobsdóttir 
Tjóðpallur Føroya 2005

Kristina Sundar Hansen som karrierekvinden 
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BÆREDYGTIGHED 
OG GRØN 
ENERGI
– FOR BYGNING OG PERSONALE
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TEMPERATURREGULERING
MED HAVVAND  

Opvarmet med havvand 
Da bygningen ligger ved havnefronten, er 
det mest miljøvenligt, at opvarmningen 
sker ved brug af havvand. 

Havet omkring Færøerne påvirkes af den 
varme golfstrøm, og det holder derfor en 
rimelig konstant temperatur året rundt.

Netop havvarme egner sig særdeles godt til 
gulvvarme, der igen fungerer godt med de 
betongulve, der skal støbes i huset. 

Nedkøling med havvand
Samtidig, som havet skal varme bygningen 
op, skal det også køle den ned. 

Der kommer nok at være en udfordring 
med den lave sol og de store glaspartier.  
Der kan blive varmt. 

Derfor er der foreslået at sætte kølepaneler 
op i kontorarealerne. Disse kølepaneler vil 
blive nedkølet af havet lige udenfor døren. 

Genbrug af varmen i luften
For at slippe for høje temperaturer i foyeren, 
vil der være en udluftningsmulighed med 
vinduesåbning. Den varme, der bliver slup-
pet ud, tager systemet og genbruger, da 
bygningen vil være fuldt ventileret. 

At genbruge den varme, man ikke ønsker 
ét sted, og flytte den til et andet sted, er en 
god, bæredygtig løsning. 

Lokal og grøn energi
For begge systemer gælder, at det er ener-
gi, der er på stedet. Solens varme, der bliver 
leveret gennem de store vinduer – og så 
havets både varme og kølighed, der findes 
lige udenfor dørtrinnet. 
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BÆREDYGTIGT 
BYGGERI 

GRÆS OG STAUDEHAVE
PÅ TAGET

Bæredygtighed har været et afgørende para-
meter hele vejen igennem projektet.

En bygning af træ
Træ er et af de materialer, der ligger bedst 
placeret i materialepyramiden indenfor bære-
dygtighed. Det er en bevidst og kontrolleret 
industri, der i dag producerer træ til bebyggel-
se, og tømmer er i dag CO2 neutralt. 

Bygningens eksteriør og alle skillevægge byg-
ges af tømmerkonstruktion – dog med und-
tagelse af steder, hvor brandsikkerheden eller 
akustikken kræver brug af beton eller stål. 

På Færøerne er det traditionel og historisk 
byggestil at anlægge græs på taget. I denne 
bygning forædles og optimeres denne tradi-
tion. Her tager vi skridtet videre og anlægger 
samtidig et kæmpe blomsterbed på taget. 

Dette vil bidrage til at begrænse CO2 koncen-
trationen, foruden at det virker både isoleren-
de og lyddæmpende. 

Der vil være delvis græstag og delvis blom-
sterhave på taget af bygningen. Blomsterne 
vil være færøske stauder af forskellig art, der 
blomstrer år efter år, men på forskellig tid af 
året.

Tanken er at lave en vild plantesammensæt-
ning, der skifter med årstiden og bliver ved 
med at give oplevelser og indtryk – ligegyldigt 
hvad tid på året, det er.

Illustration af træfacade og glas set fra gårdhaven.



58

SOCIAL 
BÆREDYGTIGHED

Vi mennesker har det med at glemme, at 
vores egne ressourcer også kan slippe op. 

Derfor er der anlagt en taggård til medarbej d-
erne med henblik på at indlægge små pauser 
i hverdagen til det menneskelige batteri. 

Inde i gården er et trædæk til at gå på, og 
rundt omkring er der bygget bænke, der gør, 
at medarbejderne kan nyde sol og lys på alle 
tidspunkter af dagen. 

Visualisering af gårdhaven på 3. etage.
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TEGNINGER
EN OVERSIGT OVER 
FÆRØERNES NATIONALTEATER

 Scene  Sal  Række A–F



62 63TEGNINGER

AREALFORBRUG
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PLANTEGNING 
ETAGE 0
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PLANTEGNING
ETAGE 2

PLANTEGNING
ETAGE 1
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PLANTEGNING 
ETAGE 4

PLANTEGNING 
ETAGE 3
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»NÅR JEG SER TJÓÐPALLIN FOR MIG, 
SKAL JEG FØLE MIG DRAGET AF NOGET, DER IKKE ER 
SNORLIGE, LODRET OG FIRKANTET, MEN PRÆGET AF 

NOGET MYSTISK, SKÆVT, LODRET OG PÅ SKRÅ, 
DER TALER TIL MIN NYSGERRIGHED«

EYÐUN JOHANNESSEN

Færøernes første uddannede skuespiller
og grundlægger af professionelt teater på Færøerne

Visualisering fra Store Scene



LANDSVERK


