
Barnadansistevnan  hjá Sláið Ring og Eysturoyar dansifelag 

tann 7.februar 2015 í Leirvík  

- at seta við ... 

 

Í februar 2014 samtykti nevndin í 

Eysturoyar dansifelag, at vit saman við 

Sláið Ring skuldu skipa fyri 

barnadansistevnuni 2015. So var at 

finna eitt hús, sum hóskaði til 

endamálið. Av tí at vit høvdu 

dansistevnu fyri vaksin í Runavík 

2013, so var upplagt at fara í onkra 

aðra bygd í oynni við barnastevnuni. 

Talið av luttakarum hevur verið uml. 

450 í nógv ár, so stórt hús mátti fáast. 

Bygdarhúsið í Leirvík er eftir mínum 

tykki besta hús í landinum av sínum 

slag, og tíbetur var tað tøkt hendan 

dagin, sum vit ynsktu at fáa húsið.   

Fleiri tey fyrstu árini var 

barnadansistevnan í apríl, men so 

bleiv hon flutt, tí ynski var um at hava 

hana í dansitíðini. Tíbetur  var veðrið 

gott tann 7. februar, men veðurlagið 

hevur verið so stak vánaligt, tað sum 

farið er av hesum árinum, at vit líka so 

væl kundu havt verið noydd at avlýsa 

stevnuna fyri veður. Tí mugu vit hugsa 

um, um vit aftur skulu hava hana 

aftaná føstu. 

Umleið 500 fólk vóru komin saman í 

bygdarhúsinum í Leirvík hendan 

dagin, og tað er tað mesta, sum 

nakrantíð hevur verið í húsinum av 

fólki. Vit plaga at halda veitslu í 

bygdarhúsinum 5.hvørt ár – seinast í 

novembur, tá Eysturoyar dansifelag 

fylti 45 ár – og eg haldi, tað fasta 

starvsfólkið í húsinum við Rasmusi 

Hansen á odda kom serstakliga væl frá 

uppgávuni tann 7. februar, hóast hetta 

ikki líkist tí, sum tey vanliga gera. Sum 



Rasmus alla tíðina hevur sagt um barnastevnuna: ”Hetta verður spennandi og 

annaðleiðis hjá okkum.”  Ongantíð er so nógv kaffi kókað í húsinum ein dag, og so 

trongt hevur tað ongantíð verið í lítlasali, har vit dansaðu.  Í Leirvík síggja tey ikki 

sólina í tríggjar mánaðir – frá 8.novembur til 2.februar, tá hon sæst aftur har, sum 

útgrevsturin er á Toftanesi – og tí hava tey á hvørjum ári sólarkaffi í 

bygdarhúsinum. Í ár skuldi hetta vera dagin eftir barnadansistevnuna, tann 8. 

februar. 

Yngsti luttakari á stevnuni, var ein 

genta fødd um jóltíðir 2014, og elsti 

mundi vera uml. 80 ár – “so gongur 

tann gleðistreymur í ring frá barni til 

abban gamla,” sum I.P.Gregoriussen 

yrkir í brúðarvísuni. Ein fittur 

myrkhærdur smádrongur um 

skúlaaldur var í føroyskum klæðum – 

penum reyðum vesti og mynstrutari 

knappatroyggju. 

Rasmus Joensen setti stevnuna og so 

byrjaði dansurin uml. kl. 10.15. Fyrsta 

kvæðið var Sigmundskvæðið yngra, 

sum Karstin í Húsinum skipaði. 

Dansurin gekk væl, hóast tað mundu 

vera 400-450 fólk uppií ta fyrstu 

løtuna, og tá dansiskráin var liðug uml. 

kl. 11.00, helt dansurin fram, uttan at 

støðgur kom í. Tøkum Lætt hevði valt 

sær tað nýggja kvæðið hjá Bergljót av 

Skarði  “Risin og kellingin”. Hóast 

týðiliga yrkt til børn, so er tað eitt 

ordiligt kvæðið við góðum lag.  Kl. 

11.30. fóru teir fyrstu bólkarnir útferð – 

uml. helvtin av fólkinum - meðan hini 

ótu døgurða. Uml. kl. 13.00 skiftu 

bólkarnir um. 

Fólk vóru væl nøgd við útferðirnar. Ein genta úr Klaksvík – tey vóru útferð í Gøtu – 

hevði lurtað væl eftir tí, sum hon hevði hoyrt. Tá hon var afturkomin og hevði fingið 

døgurða , spurdi hon ommu sína, um seyðabeinini, sum Árant hevði fortalt um, og 

hvussu gomul tey mundu vera. 

Stevnan hevur fingið gott skoðsmál frá øllum, sum vit hava tosað við, og tað gleðast 

vit um. Vit vilja fegin takka øllum tykkum, sum so hugagóð fóru til verka saman við 

Eysturoyar dansifelag  fyri at fáa hesa stevnuna at bera til  – Eysturkommunu fyri 

fíggjarligan stuðul, Áranti á fornminnissavninum í Gøtu, Kristian Martini á 

bátasavninum í Leirvík, Fríðfinni, tykkum øllum í bygdarhúsinum í Leirvík fyri eitt 

megnararbeiði, skúlanum á Toftum fyri plakatirnar, sum vit sluppu at prenta hjá 



tykkum, og stóra takk fyri tær uml. 50 køkurnar, sum komu úr øllum 

heraðshornum. Og stóra takk tit, sum komu á stevnu úr øllum landinum. 

Norðskála, tann 24.februar 2015 

Kathrina Hansen, formaður. 


