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Kommentarer til video fra et bryllup i Grabovica i det nord-østlige 
Serbien 
Optagelserne stammer fra 1990. Der indgår masser af magi og symbolik undervejs. En del er 
beskrevet yderligere i Anca Giurchescus beskrivelse. 
 

 Aftenen før brylluppet 
I umiddelbar forlængelse af middagen danser gæsterne kædedans rundt om 
middagsbordet. I hjørnet ses orkestret – trommesæt, harmonika, guitar, keyboard, 
saxofon og sanger. 
Kæden danser ud i gården, den forreste danser er en ung pige fra gudfarens familie.  
Uden for står folk fra lokalsamfundet og kigger på. 
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Parret danser sammen 
Parret danser med i kæden. 
Procession fra gommens hjem til Gudfaren 
Forrest går de som bærer flaget og brændevinsflasken (og kameramanden som filmer 
hele begivenheden. Så følger gommen og familien, og længere nede orkestret: 
Saxofon, trompet, harmonika og stor- og lilletromme.  
De modtages af gudfaderen, som venter i gården. Gudforældrene har stor betydning 
og får stor ære ved disse bryllupper). Der danses uden for i gården ind processionen 
bevæger sig videre. 
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Procession – gommen til brudens hjem 
Gommen, gudforældrene og flagbæreren køres til næste landsby (Camenica),til 
brudens hjem. Med sig har de gaver til bruden, i form af bl.a. tøj. 
Fordi bruden bor i nabolandsbyen, og de kører derhen i biler, er der ikke musik 
undervejs. 
Gommen modtages af familien 
Folk venter udenfor brudens gård. Brudens familie venter inde i gården. Brudgommens 
procession ankommer og de hilser på hinanden.  
Kædedans 
Der danses en kædedans.  
I baggrunden ses orkestret med guitar og harmonika. Senere høres også messing- og 
træblæsere. 
Gommen afvises af brudens lillebror 
Brudens lillebror spærrer husets dør og gemmer nøglen. Kvinder fra brudens familie 
forærer (i dansen) tørklæder til medlemmer af brudgommens familie. To kvinder 
danser med spejle. Troen er at spejlene beskytter mod onde øjne. 
Der er musik hele tiden og der er ofte nogle som danser et sted. 
Bruden kommer ud, parret mødes 
Bruden hentes af brudgommen som giver hende en bukket blomster, de kysser 
hinanden. 
Parret udveksler gaver, bruden pyntes 
Gommens folk sidder ved bordet. Bruden får smykker fra brudgommen og gudfaren, 
hun få slør på mens musikanterne synger den rituelle sang: Tag afsked min brud 
(teksten findes i bogen s. 134) 
Kædedans 
Kædedans med brudgommen, bruden og spejle… 
Procession fra brudens hjem til rådhuset 
Hele selskabet tager tilbage til Grabovica, til gommens hjem. Medgiften køres på 
lastvogne, kvinder danser med et (rituelt) rundt brød og en snapseflaske. 
På gaden kigger de lokale kvinder.  
Processionen passerer en kirke (kirkevielse finder ikke sted) og ankommer til rådhuset.  
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Dans foran rådhuset 
Stor kædedans foran råhuset. Der er mange tilskuere. Bruden, gommen, gud 
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forældrene og parrets forældre går ind på rådhuset. 
Musikerne fortsætter med at følge parret rundt. 

 

Vielsen 
Den borgerlige vielse finder sted. Brudeparret underskriver. 
Kædedansen fortsætter udenfor rådhuset. 
Parret kommer ud efter vielsen 
Gommes moder og gudmoren kaster slik til gæsterne hen over brudeparrets hoveder. 
Stor kædedans ledt af gudfaren (følger bruden, gommen og gudmoren). 

Kædedans 
Dansende procession på vej 
Procession fra rådhuset til gommens hjem 
... , som bliver til et gående optog. Lastbilen følger med medgiften. 

Bruden drejes tre gange rundt af gommens familie 
Parret modtages ved brudgommens hus. Midt for står en pyntet vandspand.  
Bruden modtages af svigermoren og drejes tre gange rund hende (der skal fortolkes 
som modtagelse i gommens familie).  
Svigermoren giver dem et blomst, kysser dem tre gange og trækker parret sammen ind 
i huset med en grøn gren. 
Bruden bryder et brød og uddeler det til gæsterne  
Bruden får et rundt brød som hun river i stykker... 
Bruden kaster en sigte på husets tag  
...hun lægger det i en sigte, kaster brødet ud til gæsterne. Sigten smides på et tag. 
Brud og gom løfter et spædbarn  
Bruden får et spædbarn. Tre gang løfter hun babyen i luften. Det samme gør 
brudgommen. 
 
Parret trækkes ind i huset af en gren 

Medgiften ankommer 

Gæsterne ankommer med gaver 

Sang ved bordet 
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Bruden deler gaver ud til gæsterne 
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Parret modtager gaver 

Gudfaren opgør pengegaverne 

  

Parret takker for gaverne 

 


