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1  Mín dreymagenta/-drongur
2   Hjartasorg
3    Eru Føroyar fyri øll?
4 Ger sjálv/ur yvirskrift
5 „Hvør fuglur syngur við sínum nevi”  

4 tímar

            Næmingurin kann hava hetta uppgávuarkið alla tíðina. Loyvt er at brúka 
orðabøkur.

Vel eitt av hesum evnum: 

(Myndaeigari: Heini Nygaard)
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Mín dreymagenta/-
drongur1
Les tekstin niðanfyri

• Hvørjar eginleikar vilt tú, at tin dreymadrongur/-genta   
 skal hava?

• Leggur tú dent á útsjónd og/ella á persónligar eginleikar?

Drongur, 16 ár:
 --  Eg leggi dent á persónligar eginleikar og útsjónd.
 -- Eg hevði valt persónligar eginleikar fram um útsjóndina.
 --  Hon skal vera fitt, løtt at tosa við, duga væl at gera mat, romantisk og stuttlig.
 -- Hon skal vera vøkur, smílandi og glað.

Genta, 15 ár:
 -- Útsjóndin er eitt pluss, men persónligu eginleikarnir hava størri týdning.
 -- Hann skal helst vera trúgvur, ærligur, fittur og eitt sindur romantiskur.
 -- Hann skal síggja eitt sindur mansligur út og hava eitt hugtakandi smíl.

(Dimmalætting, 23. oktober 2002, tillagað) 

Viðmerking: Tey, sum skriva um hetta evnið, velja sær aðra av hesum tveimum yvirskriftum:
Mín dreymagenta ella Mín dreymadrongur.

Drongur, 17 ár:
 -- Eg velji eftir persónligum eginleikum og útsjónd.
 -- Hon skal vera romantisk, stuttlig, álítandi, blíð, løtt at tosa við og duga at gera mat.
 -- Hon skal hava vakran kropp, vakurt andlit, hon skal vera smørt, eggjandi og nógv
  avhildin.

Genta, 16 ár:
 -- Eg fari eftir persónligum eginleikum, men útsjóndin hevur ikki einki at siga.
 -- Hann skal vera stuttligur, fittur móti mær, ærligur, trúfastur og droymandi.
 --  Hann skal ikki vera ov klænur. Hann skal vera størri enn eg og eitt sindur brúnur. 
 -- Hann skal hava blá eygu, vera vælvaksin, ljóshærdur ella rættiliga myrkhærdur.   



2 Les yrkingina niðanfyri

• Skriva, millum annað við støði í yrkingini, tína hugsan
 um hjartasorg og svartsjúku (jalousi) 

Hjartasorg

Jalousi

Hon treður dans mær í hjarta
– dansur gongur til tólv – 
darrandi hjartastreingir
er hennara dansigólv.

Hon dansar við vini sínum
um skelvandi streingjakarm,
um hansara stolta nakka
hon leggur sín ljósa arm.

Tí nú er vár og fagurt
at troða kærleikans dans
hjá limafagrari ungmoy,
ið ei nýtist geva ans,

at dansin hon treður í hjarta
– og tað til meira enn tólv – 
har fullspentir hjartastreingir
er hennara dansigólv.

Úr yrkingasavninum “Og dansurin gongur” (1958),  eftir T.N. Djurhuus (1928-71)
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3 Eru Føroyar fyri øll?
Les tekstin

• Sig, m.a. við støði í tekstinum niðanfyri, 
 tína hugsan um hetta evnið

Slagorðið fyri ár teirra brekaðu í fjør var “Føroyar fyri øll?” Spurnarteknið skuldi minna okkum á 
tey, sum ikki hava fulla atgongd til alt í tí føroyska samfelagnum, tí tey hava avmarkaðan førleika. 
Tørvur er á eini langtíðarætlan.

2004 var Ár teirra brekaðu í Føroyum, og ein stýrisbólkur var settur at skipa fyri ymiskum tiltøkum 
í sambandi við árið.

Hesin stýrisbólkur hevur nú handað landsstýrismanninum við almanna- og heilsumálum eitt upp-
skot til virkisætlan um tann almenna politikkin fyri tey brekaðu.

– Vit hava tey seinastu 20-25 árini sæð, at loysnin við sambýlum verður brúkt meir og meir, men 
framferðarhátturin á hesum øki tykist at vera ov tilvildarligur, heldur Doris Hansen, forkvinna í 
stýrisbólkinum fyri Ár teirra brekaðu í Føroyum.

Bólkurin heldur, at fólk við avmarkaðum førleika eiga eins og øll onnur at hava møguleika til sjálvi 
at velja sær bústað.

Mælt verður frá at savna øll tey brekaðu á einum øki – einari „ghetto”.

Tey brekaðu eru kastibløkur

Stýrisbólkurin sigur í virkisætlanini, at teir bygningar, sum nú verða bygdir, eru atkomiligir hjá 
rørslutarnaðum, men verri er við nógvum eldri bygningum. Bólkurin heldur tað vera rímiligt, at 
allir borgarar, eisini tey brekaðu, hava møguleika at sleppa inn í allar bygningar, har alment virk-
semi er – t.d. sleppa fólk í rullistóli bara inn í niðastu hædd í Almanna- og heilsumálaráðnum. 

Tað má snøgt sagt ikki vera nøkur forðing fyri, at øll kunnu fáa atgongd til øll tiltøk, arbeiði og 
bústaðir, og tí má lóggevast soleiðis, at alt samfelagskervið og allir almennir bygningar verða 
atkomilig hjá øllum borgarum landsins.

(Dimmalætting, 3. desembur 2004)
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4
Ger sjálv/ur yvirskrift

•   Ger yvirskriftina eftir myndini niðanfyri

•   Skriva samsvarandi yvirskriftini og myndini

(Mynd úr Sosialinum, 29. desember 2004)



„Hvør fuglur syngur við
sínum nevi”

•   Skriva um hetta orðatakið 
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