Dansiveturin 2018/19
Dagbók. Hvat vit kvøða o.t.
Aftur í ár fara vit at føra dagbók, soleiðis at tað sæst, hvat vit
í Eysturoyar dansifelag fáast við - og kvøða. Skrivarin. jd.
19-10.2018 Fyrsta kvøld á vetrinum. 27 fólk
Hin føroyski dansurin, Ivan skipaði.
Jeg ser så mangt et orlogsskib, Hans Poulsen.
Tá eg verði stórur, Kathrina Hansen.
Kaffisteðgur. Formaðurin greiddi frá.
Við borðið: Pottatáttur (nýggjur táttur) og ein skemtiríma úr Funningsfirði.
Leirvíks-Páll, Kathrina.
Dronning Dagmars død, 21 ørindir, Kristian Jacobsen.
26-10-2018. Annað kvøld á vetrinum. 25 fólk
Her nógv er at gera, Kristian.
Stórhvalagildið, Ivan.
Ungersvend bad sin flikke, Hjalmar.
Blakman konge, Hans.
Brynhildartáttur, 27 ørindir, Kristian.
Kaffisteðgur.
Snekken ligger på landet, Sjúrður.
Um átta minuttir fer Másin avstað, Ivan.
Runsivalsstríðið, 51 ørindir, Leivur.
02-11-2018. Triðja kvøld á vetrinum. 40 fólk
Vit kvøða brúðardans, Bispur kemur á vitjan.
“Bispur í Eysturoyar dansifelag?” kunnu tit spyrja.
Jú, síggja tit, í nøkur ár hava vit havt eitt kvøld, har vit kvøða Brúðarvísuna (IPG)
og kvæðir og vísur, ið hoyrdu brúðardansinum til. Formaðurin helt, at vit skuldu
bjóða bispi við í ár at hugleiða um brúðardans og sambandið millum kirkju og
kvøðing annars, og 'sum sagt so gjørt'. Vit høvdu meiri kakur og kaffi enn vanligt og góðan hátalara. Annars ongan háva.
Fisken tager sin føde i vand, Kristian.
Leivur Øssursson, Kathrina
Bispur hugleiðir um kvæðir, føroyskan dans og kirkjuna í hesum sambandi. Í sínum
starvi hevði hann erfarið ymiskt um kvøðing og dans, og ikki alt, sum hann hevði lært
um hetta evnið sum barn og ungdómur, var rætt.

1
Eysturoyar dansifelag

Dagbók veturin 2018/19

Várharra hann segði, Karstin.
Kong Hans, Joen Carl.
Vit 70 fólkini upplivdu góðan dans og eina stak góða røðu frá bispi.

09-11-2018. Fjórða kvøld á vetrinum, fyrri partur barnadansur; 23 børn, 15
foreldur/avvarðandi.
Barnadansur kl. 20 stundisliga. Tað møttu gott 20 børn og líka nógv
foreldur/avvarandi, tey flestu úr Saltangará.
Burtur á heiði/Veturin kom.
Nykursvísa.
Øskudólgur og sópingarkona.
Sigmundskvæði yngra, fyrsta triðing.
Steðgur við sunkist og twigs.
Eg kendi mær ein ríkmann.
Lítli Snar.
Kall og svein ungi.
Nú liggur ein kavafonn tindi á.
Stórhvalagildið.
Dansurin gekk væl, og sumt skipaðu tey smáu. Lítla Snar, ið er ein vakur, men so
syrgiligur sangur, hevði fingið eitt ørindi aftrat, sum fekk hundin inn í køkin at
blíva turkaður, kelaður og vermdur. Eitt milt ørindi, sum vit takka yrkjaranum og
hennara húsfólki fyri.
Kl. 21 byrjaði vaksnamannadansurin, 15 fólk, sum ikki er tað nógva, men vit
kvóðu av hjartanslyst.
Ríma, skemtiríma úr Funnibgsf. Anna H.
Sverraríma, Tóta og lítli Sverri.
Nykurin á Toftavatni, nýtt kvæði, 17 ørindir, sum skaldið sjálvt skipaði. Ein
minnilig løta!
Brynhildartáttur, 31 ørindir, Kristian.
Táið vit høvdu drukkið kaffið og prátað leingi, fóru vit til hús væl nøgd.
16-11-2018. Fimta kvøld á vetrinum, 25 fólk.
Táttakvøldið lata vit tey stóru kvæðini og tær stóru vísurnar fáa frið, men kvøða
stutt og lætt. Eitt sindur ómentað halda kanska summi. Men føroyskur dansur
hevur ongantíð verið hámentan - fyri okkum, sum kvøða.
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Hvørjum man tykja vakurt hjá sær, Jens.
Kom upp á fjallatind, Zacharias.
Ríma (skemtiríma úr Funningsfirði), Bjørg.
Tað hevur tókt millum føroyingar gaman, Dia.
Stiðjafjall talar til Tungulíðfjall, Joen Carl.
Á Dannimarks fløtum, Kathrina.
O, kan du ikke mindes, Joen Carl.
Flóvin Bænadiktsson, Høgni.
Løgd eru tún á gøtum sløttum, Jens.
Kaffisteðgur í stak góðum lag ....
Nú liggur ein kavafonn tindi á, Elin.
Mimirstáttur, Kathrina.
Jákupsa skegg, Dia.
Landbukkutátturin, Hans.
Strandatáttur eldri, Joen Carl.
Jeg stod min ved en bæk at to, Asbjørn.
Ja, á Streymoynni eri eg føddur, Kathrina.
Vind op, vind op i rå, Elin.
Lítli Snar, Jens.
Mallebro, fleiri.
Mær dámar bjór og brennivín, Jóannes.
25 fólk í dansi. 21 vísur/tættir/sangir, og 11 ymiskir skiparar.
23-11-2018. Sætta kvøld á vetrinum, 30 fólk
Ein mamma hevði sonin við sær, so tað mátt seta sín dám á kvøldið. Hvat tá?
Burtur á heiði - Veturin kom. Tóta og Sverri.
Nikurs vísa, Kristian.
Stærke Tidrik, Leivur.
Skrímsla, Hans.
Dronning Dagamar ligger i Ribe sjug, 22 ørindir, Kristian.
Kaffiprát.
Fótbóltstátturin, Ivan.
Har bylgjan leikar, Høgni.
Vaagen, Anfinnur.
Engang det sig nu hændte, Kristian.

30-11-2018. Sjeynda kvøld á vetrinum, 16 fólk
16 fólk í dansi, tað er væl undir miðal. Einki løgið í tí, tí jólastákanin er byrjað, og
fólk hava nógv at gera. Hóast fá var hetta eitt hugnaligt kvøld við nógvum práti við
kaffiborðið, og, vit kvóðu bæði stutt og langt.
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Jómsvíkingar, Hans.
Løgd eru tún á gøtum sløttum, Jens.
Her nógv er at gera, Kristian.
Nú gerast kvøldini myrk og long, Sanna.
Ólavur Riddararós, Hanna.
Og hygg nú í garðin, Jens.
Streingirs vísa, Anfinnur.
Kaffisteðgur.
Fruntatáttur, Dia.
Nykurin á Toftavatni, Kristian.
Brynhildartáttur, 26. til 61. ørindi, Kristian.
Vit fáa tevatn og breyð, Anfinnur.

07-12-2018. Áttanda kvøld á vetrinum, 30 fólk
Vit kvóðu á Strondum, og ikki færri enn 30 fólk vóru í dansi. Ein smádrongur var
við, og hann bleiv eisini hugsað um. Og jólini settu sín dám á kvøldið.
Harra Pætur og Elinborg, Elin.
Sniálvstáttur, fyrsti triðingur, Anfinnur.
Nykurin á Toftavatni, Kristian.
Kaffisteðgur.
Nykursvísa, Elin.
Veturin kom/Burtur á heiði.
Øskudólgur, Elin.
Ungersvend bad sin flikka, Jóna.
Stórhvalagildið, Ivan.
Nú gerast kvøldini myrk og long, Elin.
Her nógv er at gera, Kristian.
Mær dámar bjór og brennivín, Ivan.
Lítli Snar, Jens.
Stolt Signhild, Elin.
So vakrar moyggjar, Jens.
Nissumamma og nissupápi/Lítla fitta nissa mín, Elin.
Lítla Elsa fekk frá mammu síni eina dukku, Jens.
Blakman konge, Hans.
Engang det sig nu hændte, Kristian.
01-01-2019. Nýggjárskvøld, nígginda kvøld á vetrinum. 14 fólk
Vit lótu upp kl 20.30, tí gerandisdagur var dagin eftir. Ein lítlan tíma seinni vóru
vit liðug at práta og fóru at kvøða. Ein ungur maður lærir seg Brynhildartátt, og
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hann vildi gjarna hoyra nøkur ørindir av hesum rimmarkvæði. Hóast bara 14 fólk
bleiv nógv kvøðið, og fleiri skipaðu.
Brynhildartáttur. 35 ørindir, Kristian.
Finnbogaríma, fyrra helvt, Anfinnur.
Harpuríma, Elin.
Norden for Trondhjem, Elin.
Kaffiprát.
Ole Morske, Leivur.
Her nógv er at gera, Kristian.
Pottatáttur. Fyrstu ferð havdur á gólvi. Skaldið sjálvt skipaði. Tit finna hendan
skemtiliga tátt í kvæðabók okkara eystdans.dk. Hann er á skránni komandi kvøld.
Í Gøtu ein dag, Leivur.
Gáturíma, Kristian.
Tjúgundi biðil, Anfinnur.
Rudisarvísa, Kári. Vit kvøða hesa bíbilsøguvísu við einum lag, sum Kári Sverrisson
hevur funnið í onkrari gamlari nótabók, kanska tí hjá Hjalmar Turen.
Sverraríma, Tóta. Sverrarímu yrkti Jóan Petur uppi í Trøð; hon stóð í Føringatíðindi
nr. 1 1896, og hon kom í Føroya fólks í 1911, fyrstu útgávu. Stuttligt at vit hava
eina vísu um Sverra kong.
Hetta var so nýggjárskvøld 2018: 14 fólk, 12 vísur/kvæðir, 6 skiparar.
Vinarliga. Skrivarin.
04-01-2019. Tíggjunda kvøld á vetrinum, 17 fólk
Nú hevði dansur verið nýggjárskvøld, sum var týsdag, so vit væntaðu ikki nógv fólk,
men blivu tó 17 fólk.
Sniálvstáttur, Anfinnur.
Norska løva, Kristian. Vit hava havt tvey fólk, sum skipa Norslu løvu, sum ikki er
løtt at skipa, tí seinni partur av næstan hvørjum ørindi passar til fyrra part av
ørindunum. Kortini hava vit nú ein triðja, sum heldur seg til at skipa hesa
megnarvísu, ið stendur okkara hjarta so nær. Og so var hetta sjálvan 4. januar, ið
er deyðsdagurin hjá Norskuløvu.
20. Januari måned vi
den fjerde monne skrive,
Løven bedrøvelig
sig slet i grund måtte give...
Langalív, sum er Runsivalsstríðið frá 80. ørindi, Leivur.
Pottatáttur, Ivan.
11-01-2019. Ellivta kvøld á vetrinum, í Glyvr’Hanusarhúsi. 55 fólk
Okkara árliga gøtukvøld.
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Hóast øll hava nógv at gera - vit eru jú mitt í eini gulltíð - so vóru vit 35 fólk í dansi,
harav tveir óvitadreingir.
Kongaríkið í Babylon, Jens.
Øskudólgur og sópingarkona, Kári.
Nú liggur ein kavafonn tindi á, Kristian.
Eitt leygarkvøld á grynnuni, Ivan. Hesin barnasangur, ið øll børn dugdu fyrr, riggar
væl á gólvi. Tað er formaður okkara, sum hevur funnið uppá at kvøða hann - við
lagnum: Der hersked en konge i Østerdal. Sangurin gekk av tí allarbesta, og øll
kvóðu við.
Harpuríma, Anna og Sanna. Hendan ríman er fastur partur av okkara gøtukvøldi,
og hon gekk væl sum altíð.
Tá eg verði stórur, Anfinnur.
Runsivalsstríðið, eini 25 ørindir, Leivur.
Kaffiløta og prát.
Gøtuskeggjar, (til teir lendu í Skúgvoy), Andras.
Vaagen, Anfinnur. Tað er ikki langt frá, at ein gøtumaður var við Vaagen tann
minniliga túrin, og hann mátti upp í mastrina at loysa ein blokk ella okkurt. Tá ið
hann kom niður aftur, hevði hann mist ein fingur, og hann visti ikki av tí. Hetta
fortaldi Arnleyg mær einaferð.
Pottatáttur, sum skaldið sjálvt skipaði.
Nykurin á Toftavatni, sum skaldið sjálvt skipaði.
Ole Morske, Leivur. Ein skemtiligur og virðiligur endi av hesum megnarkvøldi.
Vinarliga. Skrivarin.
18-01-2019. Tólvta kvøld á vetrinum, aðalfundur. 25/45 fólk
12. kvøld á vetrinum, sum byrjaði kl. 20.30 við aðalfundi.
Dia Ellindsson stýrdi fundinum sum so ofta fyrr. 3 nevndarlimir stóðu fyri vali, og
teir blivu afturvaldir eins og onnur álitisfólk í okkara lítla felag. Fundurin gekk væl,
so vit kvóðu tvey fyri kaffi og 7 eftir kaffi, stutt og long.
Til Havnar vit fara, Kristian.
Ormurin langi, Louis og Anfinnur.
Kaffi og prát.
Nykursvísa, Kristian.
Veturin kom við kulda og kava/Burtur á heiði. Tvær 12-13 ára gamlar gøtugentur,
Miriam og Ingrid, skipaðu.
Nú liggur ein kavafonn tindi á, Miriam og Ingrid.
Í Gøtu ein dag, Miriam og Ingrid skipaðu fyrru helvt.
Norska løva, Kathrina.
Hafburd konge og Sivar konge, Joen Carl.
Á fundinum vóru vit 25 fólk, og til dansin vóru vit 45 fólk, ella reiðiliga tað.
Vinarliga. Skrivarin.
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25-01-2019. Trettanda dansikvøld á vetrinum, til Haraldssund.
13. kvøld á vetrinum, sum var kvæðaferð norð til Haraldssunds.
Í fleiri ár hava vit lagt eitt dansikvøld norði í Haraldssundi um kyndilsmessutíð.
Onkuntíð hava vit avlýst fyri veður, men hesaferð viðraði av tí besta. Bussur fór frá
Hæddini og tók fólk uppí á vegnum, tilsamans 18 fólk. Við teimum, sum fóru við
egnum farti, blivu vit 26 fólk. Væl av fólki var úr Klaksvíkar dansifelag og úr Tøkum
Lætt - og uttan iva onnur við. Góður dansur og gott lag.
Gudbrandskvæði, ?
Deyðastund Sigmundar, Jónleif Johannesen.
Jákup á Møn, Tórmóður Nielsen og Andr. Sigurstein.
Blandt hedenold, Ólavur Lydersen og Jónleif.
Torkilsdøtur, Kristian Jacobsen.
Leirvíks-Páll, Jóngerð Midjord.
Ormurin langi, Houmann og Anf. Huusgaard.
Vilmundskvæði, Tórmóður.
Teir sigla so væl sín fríða knørr, Kristian.
Brestiskvæði, Jónleif.
Leivskvæði, Rasmus Joensen.
Dvørgamoy I, Leivur Jacobsen.
Nú var klokkan tvey, og vit fóru í bussin - og takka fyri eitt gott kvøld.
Skrivarin.

01-02-2019. Fjúrtanda dansikvøld á vetrinum. 30 børn, 15-20 foreldur, 15 fólk
til vaksnamannadansin.
Barnadansur kl. 20 stundisliga. Tað møttu um 30 børn og eini 15-20
foreldur/avvarandi, tey flestu frá Glyvra skúla, men eisin fleiri úr Gøtu, og onkur
úr Kollafirði. Skráin var sum í november.
Vit kvóðu:
Burtur á heiði/Veturin kom,
Nykursvísa,
Øskudólgur og sópingarkona,
Sigmundskvæði yngra, fyrsta triðing,
Steðgur við sunkist og twigs.
Eg kendi mær ein ríkmann,
Kall og svein ungi,
Nú liggur ein kavafonn tindi á,
Stórhvalagildið,
Lítli Snar, sum endaði við tí milda eykaørindinum, sum skiparin sjálv hevði yrkt.
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Táið børnini vóru farin, tóku vit Sverrarímu, sum Tóta og Sverri lítli skipaðu.
Nykursvísu, sum Miriam og Ingrid skipaðu. Tær høvdu eitt pappír í hondini at
stiðja seg til, men tað gjørdi einki, tí tað hevur týdning at børn vilja skipa.
Nú fingu vit okkum kaffi, eini 15 vaksin fólk, men líkindini vóru ikki góð: tað
kavaði, so fólk fóru snarliga til hús.
Dronning Dagmar ligger i Ribe sjug, sum var á skránni, bíðar, og eisini
Boaratátturin, sum Kathrina hevði ætlað at skipa(ð), fer at bíða til eitt seinni kvøld.
Eitt gott kvøld, tí barnadansurin var góður, og vit takka børnum og
foreldrum/avvarandi fyri stuðulin.
08-02-2019. Fimtanda dansikvøld á vetrinum, blíðskaparkvøldið. 90 fólk
Til tað árliga blíðskaparkvøldið høvdu vit boðið landsins størsta dansifelag, Tøkum
Lætt, so vit væntaðu eitt gott dansikvøld.
Kl. 21.00 komu tey til Hæddini, har meginparturin av okkar fólki bíðaði. Teir báðir
fyrstu tættirnir vóru upphiting.
Fótbóltstátturin, Karstin.
Melis æt ein drongur, Ivan.
Jákup á Møn, Joen Carl, Eyd.
Ebbe Skammelsøn, Ólavur, TL
Gáturíma, Kristian.
Matarsteðgur.
Blakman konge, Hans, Eyd.
Kjartan Ólavsson, Helga, TL.
Teir sigla so væl sín fríða knørr, Kristian, Eyd.
Veðratátturin, Karstin, Eyd.
Tá eg verði stórur, Dávur Emil, TK.
Stærke Tidrik, Ólavur, TL.
Viljam Kornus, Maria, TL.
Pottatáttur, Ivan, Eyd.
Tað var nógvur vindur - norðmaðurin vísti reyðar vindpílar - men ikki bilti, tí tað
vóru umeið 45 fólk frá Tøkum Lætt og nakað tað sama frá okkum, so vit vóru um
90 fólk, og hetta gjørdist sostatt størsta dansikvøld hjá okkum í fleiri ár - og eitt tað
allarbesta.
Eysturoyar dansifelag vil takka Tøkum lætt fyri sítt íkast til hetta minniliga
dansikvøld.
Skrivarin.

15-02-2019. Sekstanda dansikvøld á vetrinum, hugnakvøldið. 52 fólk
Hetta er okkara høvuðskvøld fyri egnar limir.
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Í ár fingu vit til matna smurt breyð frá Poul Gothard á Strondum, umframt breyð
við góðum føroyskum viðskera. Omaná fingu vit dessert: ostakaku, sum Jóna hevði
gjørt.
Fólk fingu durasnaps, Einar’s, og eina lítla vínfløsku, ein veðr ella eina fløsku av
sodavatni aftur við matinum. Borðhaldinum stýrdi Jóannes Dj. við hepnari hond.
Eftir gomlum skikki sungu vit úr Føroya fólks, og skrivarin sang fyri: Eg oyggjar
veit, sum hava fjøll, Land mítt, har grasið í líðum grør, Í Sundalagnum ein
sólskinsdag, Faðirs míns hond var var so slitin og hørð, So líður mót vári við vætu
og sól (2. partur av Í Føroyum er hart um vetrartíð). Hetta var nóg mikið av
sangum.
Ivan formaður hugleiddi um lívið hjá einum dansifelagslimi undir Giljaleiti. Hann
fekk Ebbe Skammelsøn á ein poetiskan máta inn í sínar hugleiðingar.
Louis mintist aftur á, hvussu bangin hann ofta var sum smádrongur í Oyndarfirði,
tí hann visti akkurát, hvar spøkilsir og dreygar hildu til, men táið hann kom til
Havnar, var friður og sæla, tí hann hevði ikki ánilsi um, hvar tey gráu hildu til. So
endaði hann við at syngja sín yndissang fram um allar: Kamferkistuna hjá Hans
Andriasi, og tað gjørdi hann við patos!
Sámal Petur greiddi frá, hvar Hans Andrias yrkti byrjanina á sínum velduga sangi
“Tá ið teir sóu landið", og tað var "Niðri í Húsi" í Funningi. Sámal og aðrir
smádreingir fingu bomm frá Hans Andriasi. So takkaði Sámal Louis fyri alla
mentanina í Oyndarfirði – og sló fast, at meginparturin av mentanini í Eysturoynni
veruliga er komin úr Oyndarfirði! Sámal fekk góða undirtøku, so fólk mundu vera
samd við honum um tað.
Anna og Leivur høvdu eina spurnarkapping, sum tey høvdu gjørt til eitt annað høvi.
Hon var stuttlig og eitt stak gott innslag. Ein spurningur var, í hvørji bygd í
Føroyum tað regnar minst, Báðir partar gittu skeivt, hóast ein av gestunum av
óvart kom at siga svarið hart. Soleiðis er ikki at lurta eftir fólki, sum veit beskeð!
Sum vanligt seldu vit lutaseðlar til góðar lutir, og tí skipaði Sunneva fyri við hjálp
frá røskum, kvikum og blíðum damum. Hetta er góður stuðul til felagið.
Skrivarin loyvir sær her at nevna eina konu, sum var røsk at selja - og at taka hond
í allastaðni í felagnum, har tað var neyðugt. Tað er Jenny á Sýnini, sum ikki er
ímillum okkum longur. Hví í friði, Góða Jenny.
Eftir borðhaldið tók Karstin fyrru helvt av Sigmundskvæði yngra, og Anfinn tók
fysta triðing av Streingirsvísu. So endaði Joen Carl við Til Havnar vit fara. Hetta var
minni kvøðing enn onnur ár, men tað kom av, at vit góvu okkum góða tíð við
borðið, har nógv bleiv leverað - av rættari mentan, (um vit skulu vera so ósmæðin
at siga tað hart).
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Nú var klokkan farin av midnátt, og fólk fóru so smátt til hús, fleiri hava langa leið
at koyra. Klokkan eitt ella ein hálvan tíma seinni var liðugt at at rudda og vaska.
Ein kona av Strondum segði, at hetta var tað besta hugnakvøldið, sum hevur verið.
Tað kann gott vera, at hon hevur rætt.
Vinarliga, Skrivarin
21-02-2019. Seytjanda dansikvøld á vetrinum, í Frøishøllini, Kvívík. 35 fólk
Úr dagbókini - fyri hóskvøldið tann 21.februar 2019.
Norðstreymingar høvdu boðið okkum í Frøishøllina í Kvívík at kvøða saman við
teimum hetta hóskvøld, tí teir ikki vóru so væl mannaðir nú eina tíð. Hetta hevði
eisini sambandi við stuðul til teirra á landsdansistevnuni í mai.
Vit byrjaðu kl 20 stundisliga og kvóu næstan til midnátt við einum góðum steðgi
við kaffi og kakum.
Tá eg verði stórur, Hans Esbern.
Jeg ser så mangt et orlogsskib, Hans David.
Gáturíma, Kristian.
Kaffisteðgur.
Teir sigla so væl sín fríða knørr, Kristian.
Gudbrandskvæði, Louis.
Norska løva, Kathrina.
Streingirs vísa, Anfinnur.
Vit vóru eini 35 fólk. okkurt um helvtin frá hvørjum felag. Ikki so nógv kanska, men
nóg mikið til eitt gott og hugnaligt dansikvøld.
Okkara egna kvøld, fríggjakvøldið tann 22. februar, bleiv avlýst.
01-03-2019. Í Tofta skúla og kvóðu – fyrrapart.
Úr dagbókini, fríggjadagin tann 1.mars 2019 (fyrrapart). 10 fólk.
Í dag, fríggjadagin fyri fastalávint 2019, vóru vit nøkur í Toftaskúla og kvóðu saman
við næmingunum. Teir tríggir yngstu av okkara fólki høvdu fingið frí úr Skúlanum
við Løkin at styrkja liðið. Allir tríggir hava ommu ella mammu av Nes/Toftum, so
teir vóru á heimavølli. (Kristian, Tóki og Jósef).Vit endaðu við Nykursvísu, tí hon
má vera við.
01-03-2019. Átjanda dansikvøld á vetrinum. 35 fólk.
Hetta kvøldið er ikki merkt á skránni, tí nevndin hevði gloymt tað. Men kvøldið kom
væl við sum fyrireiking til landsdansistevnu og upptøkur, ið lógu fyri framman.
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Vit byrjaðu við at gjøgnumganga Gáturímu, har fleiri forn orð eru, sum eru verd
umtalu. Gott prát.
Gáturíma, við borðið. Kristian.
Fótbóltstátturin, við borðið. Karstin.
Nykursvísa, Kristian.
Gáturíma. Kristian.
Fótbóltstátturin, Karstin.
Finnbogaríma, Anfinnur.
Kaffiprát.
Gøtuskeggjar, annan fjórðing, Andras.
Strandatáttur, Joen Carl.
Villiam Kornus, Joen Carl.
Brókartáttur, Kristian.
Okkara síðsta vanliga kvøld á vetrinum vóru vit heili 35 fólk.

04-03-2019. Fastalávints mánadagur – á Kambsdali. 12 fólk.
Eftir áheitan frá Miðnámi á Kambsdali vóru vit nøkur har á dalinum mánadagin
fyrrapartin og kvóðu saman við næmingum og lærarum.
Vit mundu vera eini hálvtannaðhundrað fólk, ið tráddu dansin í ein lítlan tíma í
Auluni. Burtur á heiði/Veturin kom, Stat op santa Simeon, Flóvin Bænadiktsson
og Harra Pætur og Elinborg.
Øll kvóðu væl við, sjálvandi fleiri bara niðurlagið, men soleiðis er tað í natúrligum
føroyskum dansi. Vit halda, at næmingarnir fingu eina góða fatan av
felagsskapinum í einum tignarligum føroyskum dansi.
Í skúlanum við Løkin, har okkara góði vinur Kristian er næmingur og ein
høvuðskraft í tí føroyska dansinum har, vóru trý ella fýra av okkara fólki og kvóðu
við, og har siga tey frá góðari kvøðing eisini.
04-03-2019. Fastalávints mánakvøld, nítjanda - og síðsta - kvøld á vetrinum.
33 fólk.
Vit byrjaðu kl. 20.30, og gott eitt korter eftir tað tóku vit tað fyrsta kvæðið, og vit
góvust klokkan knapt 23. Vit vóru 33 fólk. Av teimum vóru trý fólk úr Klaksvík og
eitt úr Havn, og tey gjørdu sítt til, at kvøldið bleiv gott í allar mátar.
Sigmundskvæði yngra, við tveimum løgum, Kristian.
Kópakvæði, Jóngerð Midjord. Ein bað Jóngerð kvøða okkurt, og hon legði í vaðið við
Kópakvæðnum, sum neyvan hevur verið kvøðið hjá okkum í vetur, hóast minst trý
duga tað, so tað riggaði fínt.
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Kong Hans han sidder på Kjøbenhavn. Gunnar Restorff var komin heilt úr Havn, og
hann visti ikki rættiliga: bleiv nakar fornermaður, um hann tók Kong Hans? Nei,
fekk hann at vita, vit verða glað, um formaðurin í Sláið Ring kvøður Kong Hans hjá
okkum. Sum sagt, so gjørt.
Kaffiprát.
Jólini tald, Joen Carl: Mær gav Santa Mortan, Stat op Santa Simeon og Bjerget
ligger langt ud i skoven.
Øskudólgur, Kristian við lag úr Nólsoy, sum bara Gunnar og hann dugdu. Hetta lag
fara vit at læra okkum komandi vetur, tí tað gekk væl.
Vågen, Leivur Jacobsen, úr Klaksvík.
Vind op, vind op i rå, Elin Henriksen.
Så far da alle farvel
jeg eder Gud befaler
til liv og så til sjæl
Gud er det som husvaler.
Far nu vel jeg rejser hen
jeg kommer snart igen.
Hetta var síðsta ørindi, kvøðið í Eysturoyar dansifelag veturin 2018-19.
01-05-2019. Landsdansistevna á Eiði. 36 fólk
Okkara setningur var Norska løva, sum Kathrina skuldi skipa. At vit tóku ta
vísuna, kom av, at hon er av passandi longd, og so verður hon ikki kvøðin so ofta,
at fólk eru kedd av henn. Kvøðingin gekk stak væl, ikki minst tí, at hampiliga nógv
fólk dugir at kvøða við – og onnur kundu læra seg.
Norðstreymoyar dansifelag er ikki so væl mannað nú sum onkuntíð, og teir høvdu
heitt á okkum, um at hjálpa teimum við “Jeg ser så mangt et orlogsskib”. Tað
gjørdu vit við gleði, og tað gekk eisini væl.
Landsdansistevnan var góð upp á allar mátar, so hana minnast vit aftur á við gleði.
11-05-2019. KVF-upptøkur í Klaksvík. 32 fólk
Vit játtaðu at vera við til sjónvarpsupptøku í Skálanum, Klaksvík, leygardagin tann
11.mai 2019.
Strandatáttur, Joen Carl
Norska løva, Kathrina Hansen
Fótbóltstátturin, Karstin í Húsinum
Kristian Jacobsen: Gáturíma
Umframt hetta hjálptu vit til hjá Norðstreymoyar dansifelag, sum kvað Jeg ser så
mangt et orlogsskib (Hans David Vík) og Viljorm Kornus (Maria Samuelsen).
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Dagurin var væl skipaður. Upptikið varð heilt frá morgunstundini – ella kanska
eisini fríggjakvøldið fyri. Vit kvóðu kl 16.30, og kl. 18.15 fingu vit ein góðan
døgurða í Tekniska skúla. kl. 19.30 var boðið til almennan dans í Skálanum, og
har bleiv heilt góður dansur. Til tað tiltakið lat okkara felag eina stóra lagkaku –
sjálvandi pyntaða við Norsku løvu. Vit vóru 32 fólk.
01-08-2019. PLAN-B TV á Hellunum. 30 fólk
Seint í juli vendi Jógvan Hugu Gardar, journalistur, sær til felagið við áheitan um
at kvøða eina løtu fyri PLAN-B TV, einum norskum sjónvarpi. Eitt petti av upptøkuni
skuldu brúkast í eini skemtiligari matsending. Vit skuldu vera í føroyskum
klæðum. Vit játtaðu og skuldu fáa pengar fyri stríðið.
Vit mundu kvøða ein stívan hálvan tíma brot úr Orminum langa. Tað virkaði eitt
sindur óseriøst og tvætlut, men norðmenninir vóru heilt væl nøgdir. Onkur av
okkara vóru eitt sindur firtin. Tað kom kanska av, at vit ikki rættiliga vistu, hvat
tað gekk út uppá.
Sama ger: Vit kvóðu, og norðmenninir guldu sum avtalað. Felagið takkar okkara
fólki, sum vildi seta ein seinnapart av fyri felagið.
So var friður av dansi og tíð hjá nevndini at gera skrá fyri komandi vetur. jd.
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