Skapandi uppgáva
Marksstríðið – tann politiska gongdin 1864-1920
Støði: 7.-9. flokkur

Fyri at vinna Søgudystin í Føroyum, skal flokkurin arbeiða saman og vera skapandi.
Tosið saman um, hvørjar av nevndu uppgávunum niðanfyri tit kunnu loysa í felag. Um
tit vilja vinna túrin til Danmarkar, skulu øll í flokkinum vera saman um at gera eitt
eyðkenniligt úrslit.
Uppgáva 1: Frásøgn frá sameiningini
Í undirvísingartilfarinum kunnu tit m.a. arbeiða við hvørjar hendingar fóru fram undan
sameiningini og sjálvari atkvøðugreiðsluni í 1920. Tit skulu nú ímynda tykkum, at tit
eru ein blaðmaður úr Føroyum, sum er sendur til Suðurjútlands fyri at skriva eitt brot
um Sameiningina. Tosið saman um, hvørjar hendingar skulu vera við í tilburði tykkara,
og hvussu tit vilja evna hetta til.
Uppgáva: Evna eitt sjónband, eina greinarøð, eitt útvarpsbrot ella annað, sum vísir á
tilburð tykkara um Sameiningina. Einans tykkara skapandi evnir seta markið, men øll í
flokkinum skulu luttaka, og úrslitið skal vera ein talgild uppseting, so tað kann sendast
við telduposti. Viðheftið eina lýsing (hægst. 1 síða) við úrsliti tykkara og hugskotunum
aftanfyri.
Uppgáva 2: Legg til rættis eina Sameiningsveitslu
Í undirvísingartilfarinum kunnu tit m.a. arbeiða við hátíðarhaldinum, ið varð hildið
vegna sameiningina í Suðurjútlandi í 1920 og stóru veitsluna, ið varð hildin á Dybbøl

Banke. Tit skulu nú ímynda tykkum, at tit eru við til at leggja til rættis eina stóra
sameiningsveitslu. Tosið saman um, hvør bjóðast skal til hátíðarhaldið, hvar tað skal
vera, hvussu leingi veitslan skal halda áfram, og hvat henda skal.
Uppgáva: Evna eitt sjónband, eina greinarøð, eitt útvarpsbrot ella okkurt annað, sum
vísir á tykkara sameiningsveitslu. Einans tykkara skapandi evnir seta mark, men øll í
flokkinum skulu luttaka. Viðheftið eina lýsing (hægst 1 síða) við úrsliti tykkara og
hugskotunum aftanfyri.

Hvar skal uppgávan latast inn?
Innan 20. november skulu uppgávurnar latast Det Nationalhistoriske Museum.
Uppgávurnar skulu sendast til historiedysten@dnm.dk. Filmar, sangir og líknandi
mugu í mesta lagi hava eina longd uppá 8 minuttir. Í teldupostinum skulu tit skriva
navnið á skúlanum, flokkinum, uppgávunummar, teldupostadressu og
telefonnummarið hjá læraranum.
Vinnarin av Søgudystinum í Føroyum verður almannakunngjørdur tann 27. novembur,
og boð verða givin beinleiðis til flokkin.

