
Kórsangur – fólksligi tónleikapallurin 

Í meira enn 100 ár hevur kórsangur átt stóran lut í almenna tónleikalívinum í Føroyum. At 

kórsangur framvegis í dag hevur stóran áhuga millum fólk, kemur millum annað av, at tað 

hevur eydnast at byggja brúgv millum tað fólksligu kórsangstraditiónina og kórini við høgum 

málsetningum. 
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Javnan verður ført fram at føroyingar hava eina ríka sangmentan. Eina sangmentan, sum er 

ein natúrligur partur av gerandisdegnum bæði til gaman og álvara. Hvussu nógv verður 

sungið kring landið í dag er helst sera ymiskt. Tó er tað mín fatan, at sangur, felagssangur og 

kórsangur, um ikki líka nógv sum áður, enn eru týðandi partar av bæði vertsliga og andaliga 

felagslívinum kring landið.  

Kórsangur og tjóðskaparkensla 

Kring alt Evropa vóru í 1800-talinum kór sett á stovn og fingu tey ein stóran leiklut í almenna 

tónleikalívinum. Tann kórtónleikur, sum varð skrivaður til ríka kórumhvørvið fekk tó 

ongantíð nakran avgerandi tónleikasøguligan týdning. Kórtónleikurin kundi tó sum einki 

annað tónleikaslag knýta tónleikin saman við tjóðskaparkenslu. Tónasmiðirnir leitaðu sær, í 

rætta romantiska andanum, íblástur í nationala fólkatónleikinum og hesin kom at fylla nógv í 

sangskránni hjá kórum kring Evropa. Í Eysturríki varð eitt skifti bann sett móti mannskórum, 

tí at hesi vóru hildin at verða ov tjóðskaparlig og tí ein hóttan móti einaveldinum.  

Fyrstu kórini í Føroyum vóru sett á stovn síðst í 19. øld, so kórsangurin var relativt nýggjur í 

Føroyum tá Jógvan Waagstein í 1930 skrivaði sína Ólavsøkukantatu. Men eingin ivi er um, at 

søguligu fyrimyndinar úr Evropa hava havt ein leiklut. Tað er neyvan av tilvild at tað júst 

varð kórtónleikurin, sum fekk tónleikaliga høvuðsleiklutin á tjóðarhátíðini.  Amerikanski 

tónleikaetnologurin Philip V. Bohlman sigur í bókini The Music of European Nationalism, at 

einki annað slag av tónleiki hevur sum kórsangurin sett tjóðina á tónleikaliga 

pallin: Kórsangurin er ein kropsliggerð av tjóðini, eitt symbol uppá homogenu tjóðina. 

Longu undir fronsku kollveltingini hevði kórsangur ein samlandi – og, ikki minst, ein 

samleikaskapandi leiklut. Tónleikurin varð fluttur úr konserthøllini út á torg og parkir. Alt 

fólki skuldi luttaka í framførslunum. Í einum føroyskum samanhangi er Ólavsøkukantan hjá 

Jógvan Waagstein eitt gott dømi um hetta sama. Waagstein skrivar í fororðinum til prentaðu 

útgávuna av kantatuni, sum kom út í 1946: 

 “Tað er mín vón, at tað so við og við koma góð manskór víða hvar um land okkara, og 

skuldi eg sett fram eitt ynski, var tað hetta, at tað fer at verða ein fastur siður, at hesi 

manskór á hvørjum ári undan Ólavsøku koma til Havnar og sum eitt Føroyakór syngja 

saman hesa kantatu.” 

Ynskið um eitt “Føroyakór” har øll tjóðin, og ikki bara sangarar úr Havn syngja við, gav 

uttan iva kórsanginum longu í 1930’inum eina serstøðu í tjóðskaparligu tilvitanini hjá fólki.  



Varðar á kórsangsleiðini 

Tað eru nakrar hendingar í føroyskari kórsangssøgu, sum eg haldi hava verið normgevandi og 

hava lagt lunnar undir tann kórsang, sum vit í dag hava í Føroyum.  

Fyrst er aftur at nevna Ólavsøkukantatuna hjá Jógvan Waagstein. Við henni kom í lag fastur 

siður við kórsangi á Ólavsøku og ikki minst at siðurin við landsumfatandi felagskóri byrjaði. 

Ólavsøkukórið var sostætt frá fyrsta degi hugsað sum eitt landskór og ikki eitt elitukór og 

harvið kemur Ólavsøkukórið enn tættari omanfyri nevnda citati hjá Bohlman. 

Næsta avgerðandi hendingin haldi eg verða stovnsetanin av Útvarpskórinum. Endamálið við 

Útvarpskórinum var at innspæla føroyskar sangir, og sum Útvarpið síðani kundi senda. 

Úrslitið av Útvarpskórinum, sum Ólavur Hátún stjórnaði, haldi eg verða tvítáttað 1) at 

útvarpið fekk sangir á band, sum fyrr ikki varð kent millum manna og 2) at hetta arbeiði setti 

ferð á arbeiði við at fáa til vega kórsangstilfar. Hetta seinna kom kanska til at hava alstóran 

týdning tí at hetta gjørdi at t.d. úrmælingar úr Danmark t.d. Karl Clausen og Vagn Holmboe 

fóru at skriva og útseta tilfar til føroyskan kórsang.  

Árligu Kórstevnunar, sum síðani 1967 hava verið fyriskipaðar kring landið hava gjørt 

kórsang til eitt fólksligt projekt og hava saman við Ólavsøkukórinum bygt brúgv millum 

fólksligu kórtraditiónina og kór við hægri málsetningi.  

At kórsangarar í Føroyum uttan mun til royndir ella evnir í áratíggju hava savnast til felags 

kórsang hevur uttan iva viðvirkað til at lutfalsliga nógvir føroyingar syngja í kóri. 

Yrkiskórsangur hevur ongantíð verið í Føroyum og tí eru øll, sum syngja í kóri byrjað í 

fólksligu kórtraditiónini. Hetta hevur ført við sær, at felagsrepertoire, sum nærum allir 

kórsangarar duga, er rættiliga stórt.  

Tó hevur tað havt alstóran týdning fyri menningina av kórsangi í Føroyum, at elitukór eisni 

hava virkað. Í 1966 varð, sum fyrr nevnt Útvarpskórið, ið seinni bleiv til Havnarkórið 

stovnað. Í áttatiárunum vóru dugnaligir sangarar savnaðir í kórini Tórshavnar Kamarkór og 

Cantus Borealis. Eitt tað mest ambitiøsa kórprojekti í Føroyum Nóatón varð í 1992 sett á 

stovn, sum við útvaldum sangarum og við skiftandi kórleiðarum hevði sum endamál at 

framføra nýggjan føroyskan kórtónleik. Seinnapartin av 1990-inum savnaðust kóráhugaðir 

útisetar í Keypmannahavn kórinum  Mpiri og í 2003 byrjaði kórið Tarira í Havn. 

Kórtónleikur 

Kórini við høgum málsetningum eyggjaðu uttan iva føroysku tónaskøldunum til at skriva 

kórtónleik. Soleiðis kunna vit tosa um, at eitt nýtt tíðarskeið innan kórtónleik byrjaði 

miðskeiðis í sekstiárunum við “føroysku” verkunum hjá Vagn Holmboe. Tá varð nýggjur 

standardur settur fyri kórtónleik í Føroyum og føroysku tónaskøldini funnu sær íblástur í 

verkunum hjá Holmboe. Seinastu 30 árini er nógvur kórtónleikur skrivaður av føroyskum 

tónaskøldum, t.d. Paula í Sandagerði, Sunleifi Rasmussen, Kára Bæk oa. og eiga vit í dag 

eina rúgvu av kórlyrikki á høgum støði á føroyskum. 

 

Fólksligi tónleikapallurin 

Kórsangur avmarkar seg ikki til ávísar bólkar í samfelagnum, men er samansettur av einum 

breiðum skarða av føroyingum. Við at syngja í kóri fáa fólk, sum annars ikki fáast við 

tónleik, høvi at luttaka í smærri og størri tónleikaframførslur. At syngja í kóri er hjá nógvum 

ein gluggi inn í tónlistarliga heimin. Nevnast kann at bara innanfyri eitt gott ár hava 



áhugakórsangarar verið við til at framført Messias, Carmina Burana og Jólaoratoriið.  

Ein orsøk til stóra áhugan fyri kórsangi er úrslit av tað hevur eydnast at byggja brúgv millum 

tað fólksligu kórsangstraditiónina og kórini við høgum málsetningum. Somuleiðis hava 

tónaskøldini havt tann fólksliga kórsangin í huga í endurnýggjanini av kórtónleikinum. 

 

Tað er neyvan av tilvild at tað júst varð kórtónleikurin, sum fekk tónleikaliga høvuðsleiklutin á tjóðarhátíðini. 

Kórið í Vesturkirkjuni, eftir guðstænastuna í Vesturkirkjuni Ólavsøkuaftan 2013.  
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