
Kampen blev spillet 4. september i Tors-
havn,  hvor VBs hold var: Boye Habekost, 
Claus Jensen,  Lars Rud, Jacob Laursen, 
Finn Christensen, Brian Steen Nielsen, Ja-
cob Svinggaard, Carsten Pedersen,  Henrik 
Fig,  Steen Thychosen Thomas Thorninger, 
der i det 57. minut blav afløst af Mogens 
Nielsen, der scorede  og VB vandt 1-0.
VBs cheftræner var for første gang Allan 
Simonsen. Han havde dagen før kampen 
afløst Ebbe Skovdahl.
I 1994 var VB igen sparringspartner mod 
Færøerne.  der nu havde Allan Simonsen 
som landstræner, men det kunne ikke 
forhindre en VB-sejr. Kampen blev spillet 
på en nyanlagt græsbane i Toftir og følgen-
de VB-hold vandt 4-1: Erik Boye, Lars Døhr, 
Rene Schmidt, Finn Christensen, Kurt Frit-
sen, Jan Larsen, John Sivebæk, Mads Spur 
Mortensen, Kim Nørholt,, Benny Pouls-
gaard og Brian Rasmussen. Indskiftede: 
Klaus Eskildsen, Alex Nørlund og Lasse 
Ottesen.

        

Færøske spillere i VB.
Som nævnt var Allan Simonsen træner for 
Færøerne i kampen den 31. august 1994 
mod VB.

En af Færøernes spillere var Øssur Hansen. 
Han boede i 1994 i Vejle og spillede for 
VB, men i denne kamp var han som færing 
på landsholdet, så han fik Allan Simonsen 
som træner, medens Ulrich Thychosen, der 
var hans træner i VB,  naturligvis som VB-
træner sad på modstanderbænken. 
Øssur Hansen var en af de færingerne der  
på det tidspunkt var kommet til VB.
Blandt andet Ian Højgaard, Magne Lakjuni 
og   Chr. Høgni Jacobsen er  andre.
For tiden er tre færøske landsholdsspillere i 
VBs førsteholdstrup:
Viljormur Davidsen, Joan Simon Edmunds-
son og Sonni Nattestad  og på det færøske 
U-17 landshold VBeren Svein Knut Mag-
nussen.  
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VBs samarbejde med Færøerne og færøsk 
fodbold begyndte i 1970.
Det var lærer på Den jyske Idrætsskole, 
Flemming Blach, der havde deltaget i et 
seminår på Færøerne , hvor et af temae-
rne var,  hvad der kunne gøres for at ud-
vikle fodbold på Færøerne og det var i den 
forbindelse en lokal borgmester fik den idé
at invitere VB til Færøerne og spille nogle 
kampe mod færøske hold og han sendte 
derfor en invitation med Flemming Blach til 
VB .  Selv om der ikke var græsbaner på 
Færøerne og de færøske klubber ikke var 
på det niveau, de har i dag så mente VBs 
daværende cheftræner, Frits Gotfredsen 
(”Gotte” )  det for en god måde at forbere-
de sig på efterårssæsonen 1970, og  tid-
spunktet passede  perfekt.

10 år senere blev VB igen inviteret og  
spillede fire kampe under et  træningsop-
hold før efterårssæsonen i 1980.
I 1991 og 1994 var VB sparringspartner for 
det færøske landshold.
Jørgen Markussen har været træner for 
den færøske klub i Klaksvig i 1981-82 og 
Allan Simonsen landstræner for Færøerne 
i syv år fra 1994 til 2001. Andre VBere 
har haft træner- og instruktøropgaver i 
færøske klubber og for det færøske Fod-
boldforbund.
Siden 1994 har mange færinger  spillet i 
VB.  Flere på divisionsholdet.
I 2015 er der fire færinger i VBs førstehold-
strup.

Udstillingen præsenteres i museets ud-
stillinglokale i det gamle klubhus (nu Ve-
jle Atletikstadion) og åbnes medio maj,  
hvor mange billeder viser de oplevelser 
VBerne har haft på de naturskønne øer. 
Udstillingen omfatter også de særprægede  
færøske gaver, vimpler emblemer og andre 
færøske seværdigher.

Jørgen Markussen var med som spiller i 
VBs to første ture op træningsophold på 

 

Færøerne. Han har blandt andet  optaget 
mange lysbilleder  og film, som vil blive vist 
og kommenteret i forbindelse med udstil- 
lingen ligesom hans flotte  referater med 
masser af billeder  i farver fortæller om 
de mange spændende oplevelser, VBerne 
gjorde på de to  ugelange ophold - de to 
gange.

Om udstillingen og  det færøske samarbej-
de i de 45 år kan  i kronologisk rækkefølge 
kort  fortælles.

1970
VBs første tur til Færøerne foregik med 
M/S”Kronprins Frederik” og varede ca. 48 
timer hver vej. Fra København til Suderø og 
hjem fra Torshavn til København.
Der var afgang 23. juli og hjemkomst 1. 
august.
Der blev spillet to kampe på Suderø, som 
VB vandt 8-2 over Tværå B og 1-0 over et 
udvalgt hold fra Suderø.
Turens sidste kamp blev spillet i Torshavn 
mod et udvalg færøsk hold og blev vun-
det 3-1. Kampen indgik i programmet for 
Olai-dagen (færøsk nationaldag).
I 1970erne havde VB en gylden sportslig 
periode med DM, pokalmesterskaber og 
efterfølgende kampe i Europa Cup og an-
dre internationale kampe så der blev ikke 
tid til at besøge Færøerne før i 1980.
Det var en af VBs sponsorer , Soda Stream,  
og klubben Klaksvig IF der stod bag  ar-

rangementet. 
Denne gang fløj VBerne og følgende spil-
lere deltog: Torben Christensen, Gert Eg, 
Svend Eg, Tommy Hansen, Ib Jacquet, Per 
Jørgensen, John Laursen, Jørgen Mark-
ussen, Alex Nielsen, Lars-Peder Pedersen, 
Michael Rasmussen, Troels Rasmussen, 
Bjarne Schouw, Knud Herbert Sørensen, 
Torben Sørensen, John Sivebæk, Ulrich 
Thychosen, Torben Westmark og Poul Erik 
Østergaard. Endvidere cheftræner Jürgen 
Wähling, holdleder Hans Jessen, læge 
Evald Vester, massør Vagn Damm Peder-
sen samt Erik Raaballe og Ejgil Jensen fra 
bestyrelsen. Turen indgik som forberedelse 
til efterårssæsonen 1980 fra 23. til 29. juli . 
Der blev spillet fem kampe. VB tabte over-
raskende 0-1 til det færøske Y-landshold, 
men vandt 2-0 i to kampe over Klaksvig I,  
4-1 over Gøta I og i den sidste kamp mod 
Havnar B 6-0,  der ligesom det var tilfæl-
det i 1970 blev spillet i forbindelse med 
Olai-festligheder.

1991 og 1994
Første gang Færøerne deltog i UEFAs tur-
neringer for landshold var i 1990, hvor 
færingerne chokerede fodboldverdenen, 
da landsholdet vandt 1-0 over Østrig.
I Færøernes forberedelse til UEFA turnering- 
en i 1991 fik landet afbud til en aftalt test-
kamp mod USA. I stedet blev VB inviteret 
til at spille.

VB - Færøerne

Jørgen Markussen

Divisionsholdet 1970:
Bagfra fra venstre: Knud Nørregaard, Jørgen Markussen, Iver Schriver, Tommy Hansen, Gert Jensen 
og Karsten Lund
Foran fra venstre: Conny Laursen, Erik Pedersen, Leon Dupont, Niels Wodskou, Flemming Serritslev 
og Anders Gabel 
Med undtagelse af Tommy Hansen, der ikke kunne få fri fra militæret deltog alle spillerne sammen 
med Lars From, Frede Rasmussen, Kell Meyer, Jens Jørn Jensen og Eluf Troelsen, der ikke er med på 
billedet..
Endvidere cheftræner ”Gotte”, holdleder Kai Johansen og sekretær Ejgil Jensen

Træning i Tværå på Suderø.
”Gotte” midt i billedet iført hvid trænings-
bluse og mørke benklæder med striber.


