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Months back, I think it was during the winter of 2013, Fanclub approached me upon receiving con-
firmation that a Nordic tour of their latest production DEATH would be possible to schedule. They 
explained to me that they were concerned about the current culture of touring, which to them felt 
somewhat depleted, presenting work but not having time to establish an understanding of the dif-
ferent contexts and cities visited under such circumstances. Fanclub was interested in doing some-
thing different. Something that would in one way or the other engage or at least to some extent 
make conversation with the local communities of makers and audiences. So, with this in mind we 
developed together a little side project called Collecting Thoughts on Collectivity. It was thought 
out to manifest itself through three different initiatives; a series of moderated talks between Fan-
club, myself and whomever else would be interested in participating. The talks would discuss open-
ly the way Fanclub functioned as a collective and how they organised themselves in periods of 
producing stage works. The project also included a series of interviews with local artist collectives 
and finally we talked of formulating of a small article, which would somehow unfold further some of 
the ideas about collectivity discovered along the way. 

This is an excerpt from an interview done in June, 2014 with Kristina Sørensen Ougaard, a member 
of the Faroese collective Det Ferösche Compagnie. Even if most of the collective’s members are 
based outside of the Faroe Islands, their research into the Faroese saga’s and myths keeps them 
closely connected to what seems like a bigger collective movement, namely the local tradition of 
storytelling where everything and everyone is a potential player. Det Ferösche Compagnie are be-
sides Kristina also the members Kjartan Hansen, Jens L. Thomsen,  Sunnuva Bæk, Kirstin Helgadóttir, 
Sámal Blak and Búi Dam.  
The interview was done in Danish, but hopefully we’ll have it up in English in not too long. 
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IE: Kristina, vil du starte med at introducere dig selv og det Ferösche Compagnie? 

KS: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Kristina Sørensen Ougaard og jeg er født og opvokset i Tor-
shavn på Færøerne. Jeg er uddannet danser og skuespiller i London, henholdsvis fra London Con-
temporary Dance School ved The Place og senere London Drama Center. Jeg har nu boet i Købe-
havn i tre år, hvor jeg arbejder som danser og performer. Og ja, det er vist den korte version om 
mig alene. For fire år siden startede jeg sammen med en lille gruppe af færinge Det Ferösche 
Compagnie. Vi følte at der manglede et nyt input på den scenekunstneriske front oppe på 
Færøerne. Vi startede med at lave et stykke baseret på en bog fra 1800-tallet skrevet af færingen 
Jens Christian Svabo, som returnerede til Færøerne efter at have studeret i Danmark over en år-
række. Hans bog består af en masse iagttagelser, dokumentationer kan man sige, af hverdagsliv, 
færøske traditioner fra den periode. Vores fortolkning af- og arbejde med bogen blev rigtig godt 
modtaget og udfyldte tilsyneladende et daværende tomrum for det lidt mere eksperimenterende 
scenekunst deroppe. Efterfølgende besluttede vi os for at fortsætte samarbejdet og det har så re-
sulteret i tre værker indtil videre. Nu er vi så igang med det fjerde (Regn, premiere 3. sep. 2014).  

IE: Kan du fortælle lidt mere om hvordan i arbejder? 

KS: Vi arbejder kollektivt hvilket vil sige, at alle kollektivets medlemmer er medbestemmende fra 
processens start til slut. Foruden et værk tager vores arbejde primært udgangspunkt i Færøske 
myter og sagn. Det kan også være særlige Færøske forhold, som vi finder frem til gennem inter-
views med den ældre generation af Færinge eller anden form for research. Rent praktisk holder vi 
en masse Skype-møder henover året, for vi befinder os aldrig det samme sted samtidig. Ellers han-
dler det jo så om at koordinere sine kalendere og prøve at reservere ca. 4 uger sammen, hvor vi så 
mødes og arbejder. Det er sådan, ret intenst når det sker. 

IE: Viser i altid jeres værker oppe på Færøerne? 

Vi viser altid værkerne på Færøerne. Det giver mening for os i forhold til vores ønske om at være et 
mere eksperimenterende input på scenen deroppe. Det var ud fra dette behov at vi overhovedet 
besluttede os for at lave noget sammen, men det er selvfølgelig også et af kriterierne for, at vi får 
støtte til at lave vores arbejde. Derudover har vi også spillet udenfor Færøerne for vi vil selvfølgelig 
også rigtig gerne ud i verden med vores værker. Selv om de tager udgangspunkt i færøsk materi-
ale, omhandler de alle universelle emner.  

IE: Og de her myter og sagn som i tager udgangspunkt i, hvilken rolle spiller de for jer som 
færinge? 

KS: Færøerne ligger jo ret isoleret midt ude i atlanterhavet. Særlig ude på bygderne kan man godt 
føle, at man er meget meget langt væk fra alting. Før i tiden var man derfor fuldstændig afhængig 
af de få ressourcer der er deroppe, altså havet og fuglene og fjeldende. Og når mændende 
måtte ud at sejle, så vidste man ikke om man ville se dem igen om 1 uge, eller tre måneder, eller 1 
år, eller måske aldrig. Man måtte sige et slags farvel hver gang. Jeg tror at dette alt sammen er 
vilkår, der har været med til at forme psykologien og kulturen oppe på Færøerne; at acceptere at 
man er underlagt nogle større kræfter. Når man planlægger ting oppe på Færøerne, så er det i høj 
grad naturen der bestemmer; man må ligsom vente og se hvad vejret og terrænet tillader. Jeg tror 
at de her myter er en form for fortælling, der binder mennesket sammen med naturens adfærd, 
som forsøger at skabe en fælles mening på en måde. Og de betyder rigtig meget for os og for 
færinge generelt. Det er derfor noget man stadig prioriterer i folkeskolerne, ved at sørge for at 
børnene lærer salmerne og sagnene og al den slags. 
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IE: Hvordan arbejder i med de her oprindelige fortællinger? 

KS: Jeg ved ikke om vi har nogen særlig metode, men der er altid meget feltarbejde i vores for-
beredende arbejde. Det giver os noget helt andet, at vi kan opsøge de folk, som kan formidle disse 
historier og det er  især folk fra de ældre generationer. På Færøerne kan man stadig tage hen og 
se den sten, som er opkaldt efter den pige, som blev dræbt dér under de og de omstændigheder. 
Det er virkelig ‘hands on’ på en måde. Man er der og man lever nærmest i de her hændelser. Det 
er det som vi syntes er spændende. Jeg mener, man kan jo næsten sige, at vi vader rundt i vores 
egen historie oppe på Færøerne. Man ved ligesom hvem der har boet hvor. Man går bogstaveligt 
talt rundt i sporene af alle vores forfædre. I den forstand er det ret nemt at komme direkte til kilden, 
så at sige. Alting er meget tæt på og man skal ikke mange led tilbage for at finde ud af, at man 
måske er i familie med den og den sagnhelt etc.  

IE: Og hvad handler jeres nuværende arbejde om mere specifikt, altså det der hedder 
‘REGN’? 

KS: REGN tager udgangspunkt i et sagn om en ung pige og en ung dreng, der jævnligt mødtes 
mellem deres to bygder. Alle vidste at de mødtes for de var lige blevet forlovede. Så skete der det, 
at der kom en forfærdelig hungersnød og der var ingen fisk i havet, så det var hårde tider. En dag 
efter at drengen og pigen havde mødtes på fjeldet som sædvanligt,dukkede pigen aldrig op i 
bygden igen. Alle ledte efter hende, men hun var ikke til at finde. Samtidig som det skete, fik dren-
gen pludselig stor fangst med sit fiskeri. Han forærede sine fisk væk til alle og satte en ende for 
hungersnøden. Det gjorde de andre mænd i bygderne nysgerrige og en dag besluttede de sig for 
at følge efter ham. De  roede efter ham ud på havet og da drengen nåede sit fiskested, begyndte 
han på mystisk vis at hive en masse fisk ind i sin båd. Sagnet siger at de nærmest hoppede frivilligt 
op i hans båd. Han havde roet ind i en ‘Hella’, en slags hule inde under klippemuren. Mændende 
lagde mærke til en masse dråber omkring båden i vandet og da de kiggede op for at finde kilden, 
fandt de pigen der hang rådden ned over vandet. Det var hendes blod som tiltrak fiskene. Her slut-
ter historien og så begynder man at tænke videre; havde drengen slået hende ihjel ? Var det mon 
en ulykke? Eller var de blevet enige om at ofre hende, for hans fiskeri havde jo reddet begge 
bygder? Sådan mere indirekte kan man jo også sige, at de alle havde indtaget hende, altså spist 
pigen. Så den historie har virkelig sat sig fast i os. Vi tog op til bygden Gjógv, og der står en sten, 
som er opkaldt efter pigen, Tótasteinurin. Det sætter jo tingene lidt på spidsen, at man selv har 
været der hvor historien angiveligt har udspillet sig og at man har fået den fortalt af en ældre herre 
der stadig er i live. Så REGN er baseret på det. Men vi arbejder meget med billeder eller 
stemninger, så det skulle gerne blive plads til at publikum kan skabe sine egne associationer. Det er 
jo spændende at se hvordan det vil blive modtaget i Danmark. Jeg håber bare at der kommer 
nogen, for der er jo ikke nogen i DK der ved hvem vi er.  

IE: I The Guardian læste jeg fornyelig et indlæg fra en komponist, som havde en meget god 
formulering, nemlig at kunsten er det sted hvor samfundet debaterer med sig selv. Med det 
du har fortalt indtil nu får jeg et ret bogstaveligt billede af at det er det i gør, altså skaber det 
mulige rum for debat, når i gen-bearbejder de her gamle sagn. Der ligger jo sikkert et fun-
damentalt værdisæt i disse historier, som kan diskuteres internt. 

KS: Ja, det kan man godt sige. Jeg tror at mange færinge er meget stolte af at komme fra 
Færøerne. I den forstand kan man måske godt sige at det er i den tradition, at vores arbejde 
blandt andet placerer sig, i denne kollektive bevægelse af konstant at indbinde, at sammenflette 
folk og historier og sætte dem i et nyt lys i henhold til den tid og verden vi lever i nu.  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IE: I er medfortællere i den her færøske kontinuerlige historie. Det er en ret fin tanke. Men 
hvad med jeres kædedanse, der indgår sagnene jo også som sange der akkompagnere 
bevægelsen. Kan du dem som danseren i jeres kompagni? 

KS: Ja, altså trinene er jo meget nemme. Det er jo versene der er svære at huske. Nogen af de her 
viser har jo over 100 vers, så der er altid en som synger for, en anfører, eller som vi kalder det 
“Skipari” som kan det hele udenad. De andre synger med på det de kan huske og på omkvædet. 

IE: Og hvem er det så som kan så huske de her lange sange udenad? 

KS: Altså, nu er de fleste sange faktisk skrevet ned og udgivet. Der er særlige dage hvor man 
danser og synger fx ved fastelavn og til bryllupper. Der er jo nogen som virkelig anerkendes for at 
være gode anførere, “Skiparir”. Fortællingerne er meget dramatiske og som de skrider frem i san-
gen, des hårdere bliver der trampet og man synger mere og mere til. Det er jo kæmpe, episke 
fortællinger om heltedåd og den slags. Der er virkelig knald på når det er godt og tit bliver der 
skænket snaps under dansen. Jeg har sådan et minde fra da jeg var barn, at jeg blev holdt under 
armen af to kæmpe ældre mænd, så mine ben næsten ikke kunne røre jorden. Og de var helt 
røde i hovedet og sveden stod fra dem mens de sang alt hvad de kunne. Kædedansen bevæger 
sig jo næsten som havet og dets bølger, frem og tilbage. Andre associerer det med årstiderne og 
cyklus. Man kan læse mange ting ind i det. Det er ret stringent koreografisk set. Jeg syntes det har 
noget ret aktuelt i sig med sine gentagelser og insistering og med oplevelsen af at man må give 
det endnu mere kraft for overhovedet at kunne overleve, komme igennem hele sangen. Den 
anstrengelse, man kan næsten komme ud i en anden tilstand. 

IE: Tak, måske vi skal stoppe her, for jeg syntes det her er et virkelig smukt billede at slutte 
af med: To svedende ældre herre, der ligsom danser afsted med dig i armene i en færøsk 
kædedans.  
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For more info on Det Ferösche Compagnie see: www.dfc.fo  
For more info on Fanclub see: www.fanclubdance.com 

Collecting Thoughts on Collectivity  
was made possible with the support  
of Nordic Culture Fund.
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