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T  (lisse Dage, da Færinger og Danske mødes til festligt Stævne, vil 

Færingerne vise os Prøver paa deres Folkevisedans, selvom Færo- 

J. komitéen og Færingerne har haft nogen Betænkelighed ved en Frem- i

forelse, der paa Grund af Forholdene maatte faa en ret improviseret 

Karakter. Trods de Bestræbelser, der fra Theatrets Side er gjort for at |

skabe det rette færøske Milieu, kan del ikke nægtes, at den umiddelbare 

Forstaaelse af Visedansen vanskeliggøres for Færingerne, dels paa Grund 

, af Sprogforskellen, dels derved, al Dansen overhovedet ikke er beregnet

paa at ses af Tilskuere, m en forudsætter at alle, gamle og unge, er med 

i Dansekæden. M ed Bette staar der i en gamm el, dansk Adelsvisebog:

I »Finis, Ende  paa disse Sange, hvo ej kan danse m aa efter gange.« Altsaa,

r  ’ alle bør danse med.

I D e  faa færøske Viser, der her ved denne Lejlighed fremføres af Færin-

I ger, giver kun et svagt Begreb om  hele den færøske Kvaddigtnings Om-

fang og særlige Karakter. Det er en Digtning om  Kæ m per  og Trolde, rig 

I paa Handling og Fantasi. I den senere Middelalder var Færøerne Hjem-

I  sted for en intensiv, hjemlig Visedigtning, der —  modsat den danske —

I  ]j hentede sine Æ m ner (mere eller mindre direkte) fra norsk-islandsk Saga- !

I  i og Æventyrlitteratur. Ialt kendes omtrent 250 færøske Viser, hvoraf nogle 1

I  dog er unge, deriblandt en Del Spotteviser af temmelig lokalfarvet Ind-

I hold. i1

■ ; Foruden deres hjemlige Digtning bruger Færingerne i stort Om fang

I  at synge danske Folkeviser efter Anders Sørensen Vedel og Peder Syvs

I  Visebøger fra 1591 og 1695. Allerede omkring 1670 berettes det, al den

■  danske Visebog var velkendt paa Færøerne.

I  Melodierne til Viserne i færøsk Sprogform er bestemt ved det lange

I  Om kvæ d , en hel lyrisk Strofe, der indeholder den egentlige Melodi.

I  Tonerne I il de danske Tekster er anderledes formede og synes oftest ind-

■  vandret fra D a n m ark  (eller Norge) og supplerer saaledes paa overra-

■  skende M aade  vort Kendskab til dansk Folkemusik.

I  Det færøske Melodiforraad er endnu kun lidt kendt af det danske j
■  Publikum ; Undtagelser er blot de meget sungne Melodier til »Der gaar

■  Dans paa Biberbro«, »Paaskeklokken kimed mildt« og »Kongen raader

■  for Borgen«.

En d n u  i 1870-erne kunde m an  i D a n m ark  i ret stort Om fang  træffe 

H  Levninger snart af middelalderlig Visesang snarl af middelalderlig Kæde-

dans, begge Dele mest levende henholdsvis i H a m m e r u m  Herred og Lon-

■  borg-Egnen, Bingkøbing Amt. O g  paa M andø  har lige til de sidste Aar 

været brugt en Slags Visedans. M en dette er kun blege Skygger i Forhold

til den blodrige Færødans, der næsten kan gælde for selve den Visedans, i

der i Middelalderen har været brugt her i Danm ark . Ensformigheden i 

den færøske Syngem aade, der kan virke trættende for den, der er vant


