
10. partur - Alt oyðilagt

14. desember

Søga
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Gívurin á Sandi
Í 10. parti hoyra vit um gívrina á Sandi.
• Lesið søgnina á snar.fo

V.U. Hammmershaimb skrivaði søgnina niður í 1891, tí er hon orðað øðrvísi enn vit 
høvdu gjørt í dag.
• Skriva søgnina við nútíðarmáli.

Nám 2020

https://snar.fo/sagnir/sandur/givrinar-hol-i-sandoy


Søga
Finn 8 villur
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• Skriva villurnar her.

Nám 2020



Náttúra og tøkni
Biltúr
Vita, um tú minnist.
• Um tú koyrir frá tínari bygd til Eiðis, hvørjar bygdir koyra tit ígjøgnum og/ella framvið til 

Eiðis?

Um tú ikki minnist, so kanst tú hyggja í eitt atlas ella finna kort á netinum.
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Føroyskt
Heiti stólurin
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Í bilinum á veg norður til Eiðis at vitja ommuna situr Eiri við telefonini og skrivar 
til liðið, at hann ikki kann vera við meira hetta vikuskiftið. Hann skrivar eisini, at 
Boas ikki er á nøkrum liði, um tey mangla onkran. Hetta svíðir … Hann er so keddur, 
at hann fær ikki anda. Hví skilja foreldur, sum eru uppvaksin fyri eini millión árum 
síðan ikki, hvussu verðin hongur saman í dag? Tá ið liðið sær, at Boas (við øllum 
sínum 10.000 vápnum og búnum) er so nógv betri enn hann, so sleppur Eiri ikki við 
aftur. Og at siga frá nakrar fáar tímar áðrenn ein so stóran dag? Tað er ófyrigeviligt 
… Hann sleppur ongantíð nakrantíð við aftur. Hann blinkar … og svølgir … mamman 
skal ikki síggja, at hann er um at gráta … Hann skrivar eisini til Sólju, hon hevur ikki 
svarað honum enn.

Nú skal ein næmingur sjálvboðin í heita stólin. Tá ið tú ert í heita stólinum, skalt tú 
ímynda tær, at tú ert Eiri. Hini sleppa at spyrja teg, hvussu tú hevur tað, hvussu tú følir 
teg o.s.fr. Tú skalt liva teg inn í leiklutin og minnast, at tú ert ein annar enn tann, tú ert í 
veruleikanum. 
• Hinir næmingarnir seta persóninum í heita stólinum spurningar. 
• Aftaná skal ein annar persónur í heita stólin.

10. partur   ·   14. desember 4 Nám 2020



Føroyskt
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Veruliga spælið
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Áðrenn tey koma oman til húsini hjá ommuni, síggja tey oman á fótbóltsvøllin á 
Hólminum. Eiri hyggur, her hevði hann doyð fleiri ferðir í nátt, ótrúligt sum tað 
kennist veruligt, hann skilir væl ferðafólkini, ið koma her at síggja pallin til besta 
spælið nakrantíð. Tað er so fangandi hetta spælið …

Eiri: Hey … mamma steðga líka … Síggja tit hatta?

Mamman: Hvat?

Eiri: Rivurnar … tað sær út sum … Risin flippaði út og hoppaði og breyt alt upp … 
ella eg veit ikki, hvat hann gjørdi … Men hvussu kunnu tær vera har ordiliga? Hvar 
goymir tú teg … rópti hann eisini … Eg bleiv so kløkkur, at hann tosaði … Kundi bara 
ikki ímynda mær, at hann gjørdi annað enn at ýla … Men hygg undir graslíkinum … 
Man sær rivurnar …

Mamman: Sovorðið tvætl! Har er einki … tú sært fyri tær, slepp nú hasari telefonini, 
ikki meira skíggja. Hoyrir tú!

• Tosið saman í flokkinum um, at eitt spæl kann gerast so veruligt.
• Kenna tit tykkum aftur í Eira?


