
Brellbitar til valfak á Føroyamálsdeildini várið 2021 

Danmark og nýggja Útnorður. Frá Donald Trump til William Heinesen 

10 ECTS, 3 tímar um vikuna 

Lærari: Bergur Rønne Moberg 

'Greenland is open for business, not for sale', sum ein grønlendskur politikari segði í samband 

við, at amerikanski forsetin Donald Trump fyrr í ár ynskti, at USA keypti Grønland. Skeiðið 

tekur støði í globala uppmerkseminum, sum Arktis og Útnorður hava fingið seinastu árini og 

hervið eisini Føroyar, sum við víðkaðum havøki nú gera eitt legg inn í pólkringin. Vit spyrja í 

hesum sambandi, hvønn týdning hesin nýklakti politiski áhugin hevur fyri samleikapositiónir, 

mentanararv og náttúrutilfeingi í økinum. Tingingar í mentanarligan, listaligan og politiskan 

forstand fara fram í øllum pørtum av Útnorðri (Føroyum, Grønlandi, Íslandi og Stranda-

Noregi) hesi árini sum partur av sjálvstýrisgongdum, samleikaumsitingum, 

veðurlagsbroytingum og alheimsgerð. Kjarnan í skeiðnum verður at kanna skiftið frá 

tjóðarbygging til regiónsbygging og frá tjóðarbygging til destinatiónsbygging í 

ferðavinnuhøpi við serligum atliti at landafrøðiligum ímyndum: frá valdslandafrøðini hjá 

Trump til emotionellar landafrøðir hjá Williami. Vit spyrja, hvussu nýggja Útnorður skipar 

seg í einari broytingarstøðu millum sín gamla leiklut í danska ríkinum og sín nýggja í 

alheimsgerðini við serligum atliti at Arktis sum geopolitiskum valdspalli hjá stórveldunum? 

Karmurin um skeiðið verður nýggjari mentanarsøguskriving í Útnorðri, og hvussu hon lýsir 

fíggjarkreppur, fiskiskap, náttúru, lokalitetir av ymsum slag, ferðavinnureklamur, 

undirvísingarportalar, landakort, skjalasøvn, bygningar, bókmentir, bókamessur, myndlist, 

filmar, myndahøggaralist við atliti at ímyndum um tað nýggja Útnorður. Serligur dentur 

verður lagdur á at kjakast um brotflatir millum ymsar ástøðiligar tilgongdir, sum eru brúktar í 

nýggjum kanningum av hesum tilfari og hesari región. Í hesum sambandi verður fyrst og 

fremst hugt at Útnorðri sum einum postkolonialum øki, men eisini at, hvussu 

postkolonialisman fær avbjóðingar frá øðrum teoretiseringum innan eitt nú Island Studies og 

mentanarlandafrøði, sum bæði peika inn í og út um postkolonialismu. Høvuðsverkið á 

skeiðnum: Kirsten Thisted og Ann-Sofie Gremaud (ritstj.): Denmark and the New North 

Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire Vol. I and II (2020) 

Próvtøka: Heimauppgáva (tvær vikur) um eitt uppgivið evni. 

 

Nútíðarføroyskt. Syntaks – 10 ECTS, 3 tímar um vikuna  

 

Lærari: Hjalmar P. Petersen 

Á skeiðnum verður høvuðsdentur lagdur á ymisk syntaktisk mynstur í føroyskum, og verða 

lisnar ymiskar greinar um evnið. Eisini verða uppgávur gjørdar, antin á Setrinum ella heima. 

Skeiðið fer at geva teimum lesandi eitt gott innlit í málið og geva teimum ein hollan 

grundvøll, tá ið arbeiðast skal víðari við málinum, t.d. sum undirvísari, ella tá ið ritgerðir og 

greinar skulu skrivast. Høvuðsbókin, sum vit nýta, er Føroysk mállæra 2. Grunddrøg í 

føroyskari syntaks. 

Próvtøka: Skrivlig próvtøka í 6 tímar, har øll hjálparamboð eru loyvd.  

 

  



Brellbitar til valfak á Føroyamálsdeildini várið 2021 

Týðingarfrøði – 10 ECTS, 3 tímar um vikuna 

Lærari: Zakaris Svabo Hansen 

Týðing fyllir alt meira á so mongum økjum í samfelagnum. Skeiðið setur sær fyri at lýsa 

týðingarfrøði sum frøðigrein og sum part av málsligum mentanarflutningi. Viðgjørdir verða 

almennir ástøðiligir og verkligir spurningar í týðing sum heild, og hugt verður at støðuni hjá 

týðing í samfelagnum. Við støði í fakligari lýsing av týðing og frøðimáli á økinum verða 

høvuðstættir í tilgongdini at týða viðgjørdir ástøðiliga og verkliga. Mett verður um týðingar 

til føroyskt av bæði fagurbókmentaligum og yrkisligum tekstum við støði í fakligum innliti í 

týðing. Lisnir verða ástøðiligir tekstir um týðing og dømi um týddan fagurbókmentaligan og 

yrkisligan tekst. 

Próvtøka: Heimauppgáva (tvær vikur) um eitt uppgivið evni. 

 

Skaldsøgan Gandafjallið – 5 ECTS, 3 tímar um vikuna frá februar til páska 

Lærari: Jógvan D. Hansen 

Der Zauberberg (Gandafjallið) eftir týska rithøvundin Thomas Mann verður mett sum ein av 

teimum stóru skaldsøgunum í 20. øld. Formliga er hon ein búningarskaldsøga, men møguliga 

eisini ein listinlærd keipumynd av hesum tekstaslagi. Frásøgnin er pallsett á einum 

bróstsjúkrahúsi í sveisisku alpunum. Høvuðspersónurin, Hans Kastorp, fer á eina ætlaða 

stutta vitjan hjá einum skyldmanni. Men støðgurin gerst heili sjey ár, og í hesum tíðarskeiði 

fær lesarin eitt nágreiniligt innlit í henda smáheim uppí í fjøllunum. At enda fylgja vit honum 

á vígvøllin í fyrsta heimsbardaga.  

Innihaldsliga viðger Der Zauberberg ævig evni so sum lív og deyða, ást og tráan, tíð og 

tíðarinnar gongd og ikki minst list. Somuleiðis verða hugsjónir sum humanisma og einræði 

settar upp ímóti hvør aðrari og endavendar.  

Verkið verður sett í eitt hugmyndasøguligt høpi og tulkað úr einum heimspekiligum 

sjónarhorni. Føroyskir tekstir, sum innihaldsliga nerta við somu spurningar sum Der 

Zauberberg, verða lisnir. 

Próvtøka: Munnlig próvtøka við hálvtíma fyrireiking. 

 

#MeToo og bókmentir – 5 ECTS, 3 tímar um vikuna frá páskum til hálvan mai 

 

Lærari: Soffía Auður Birgisdóttir 

Seinastu árini hevur kynsligur harðskapur móti kvinnum verið áberandi umrøðuevni í 

samfelagskjaki um allan heim, serliga í sambandi við #Me Too rørsluna, og tað endurspeglast 

eisini í samtíðarbókmentum. Harðskapur móti kvinnum er tó einki nýtt fyribrigdi, hvørki í 

samfelagnum sum heild ella í bókmentum. Á skeiðinum verður hetta evnið viðgjørt, soleiðis 

sum tað vísir seg í bókmentum, serliga íslendskum og føroyskum bókmentum. Hugt verður 

nærri at kvæðum, miðaldartekstum og nútíðarbókmentum, bæði søgum og yrkingum. Millum 

lestrartilfarið verða Skírnismál, yrkingaklingran hjá Gerði Kristný Blóðhófnir, úrval av 

íslendskum og føroyskum samtíðaryrkingum o.a. Í fyrilestrum verður evnið eisini viðgjørt í 

verkum eftir Halldór Laxness o.o., og nýggjar frøðigreinar um evnið verða lisnar.  

Próvtøka: Skrivlig próvtøka í 4 tímar. 


