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En beskrivelse af den færøske dans ved et færøsk bryllup 
I kristeligt Dagblad skrev Anne-Marie Mohr Nielsen den  9. februar 2008 følgende beskrivelse 
af et bryllup i Kirkjubø på Færøerne:  
 
”Her i Kirkjubø nærmer klokken sig midnat. Alle gæster har rejst sig for at danne kæde på gulvet i røgstuen. Nu skal 
der som det sidste før natmaden danses kædedans og kvædes brudevise. En ældgammel skik, som er et af mange eksempler 
på, at færinger holder traditionerne i hævd. En enkelt forsanger leder sangen. Han er den eneste af os, der kender 
brudevisens mere end 100 vers. Vi andre stemmer efter bedste evne i på omkvædet, der gentages efter hvert vers. Selvom 
dansetrinene er monotone – to skridt til venstre og et til højre – kræver færøsk kædedans indlevelse og deltagelse. Rytmen 
og tonen ændrer sig, alt efter om fortællingen er glædelig eller sørgelig. Amanda – den amerikanske brud – betror mig 
senere, at dette var et af aftenens største øjeblikke. Da kæden af mennesker smeltede sammen i en fælles rytme for at fejre 
hende og hendes brudgom på denne lykkelige dag. I det øjeblik følte hun, at hun var en del af noget meget, meget stort. 
”(http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/277434:Rejser--Klippeoeerne--der-forundrer-
verden?page=4 
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