
1 

 

Malan Marnersdóttir 

 

BÓKAÁRIÐ 2020 

KVF gamlaárskvøld 
 

Samanfatandi um árið eru føgru útgávurnar eyðkendar av náttúrutilvitsku, økokritikki ella 

vistyrking, og familjudrama, samkomukritikki og krimidrama 

 

Til samans komu góðar 60 upprunabøkur út á føroyskum í 2020 – barnabøkur og skúlabøkur 

undantiknar. Av teimum eru 14 skaldskapur á føroyskum: 10 yrkingasøvn, 7 skaldsøgur og 

35 yrkisbøkur. 

 Taka vit tær sjey skaldsøgurnar og samanbera við øll 1960- og 70-árini, er økingin 

sjónlig. Hesi tíggjuárini komu ávikavist 3 og 11 skaldsøgur. Nú eru tær 7 í eitt ár. Men 

nøgdin er ikki alt, langt ífrá. 

 Av teimum tíggju yrkingasøvnunum eru tvey eftir nýggjar høvundar, debutantar, tveir 

nýggir skaldsøguhøvundar er komnir fram á bókmentapallin. 

 

 

D E B U T A N T A R 

DANIA O. TAUSEN - SKÁL 

Eitt prosa-yrkingasavn hjá ungum menniskja, ið er í holt við at slíta seg leysa úr 

hugsjónarliga trongum umstøðum og finna seg sjálva, síni egnu virði og sjálvkenslu, egið 

sjálvsálit.  

Í fyrstu prosayrkingini, “dancing queen” eftir lagnum hjá ABBA frá 1976, er 

yrkingar-egið biltúr og lýsir eina uppgerð: 

 

Hon ímyndar sær, at bilurin koyrir hana aftur í seg sjálva. 

Til har hon treivst og kendi seg heima. 

Hon vil ikki kenna seg aftur í hesum kroppinum. 

(...) 

Má nokk lova andanum út í bilin 

at kroka saman við øllum hinum. 

Læra hann at køva tankarnar við hørðum tónleiki. 

Syngja hart. 

Hugsa spakuliga. 

 

“Møtisælur” lýsir ein drong, sum er sælur á møti, meðan hann situr í einum møtisali. Hann 

eygleiðir genturnar heldur enn at lurta eftir tí, ið fer fram. Metir og dømir tær eftir 

normunum, sum tykjast galda í samkomuni. 

 

KALPANA VIJAYAVARATHAN – WHISPER OF BUTTERFLY WINGS 

Føroyskar bókmentir ríkaðar við yrkingasavni á enskum, sum lýsir tilflytaran – bæði 

trupulleikar og heimstaðarkenslur hennara í Føroyum. 

 Yrkingar um Immigrant Self, The Faroes – My Joy, My Sorrow og Straw EU eru 

kritiskan, men allar við innlivan. Harafturat yrkir hon við støði í málningum hjá Steffani 

Danielsen. 
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DANIAL VIÐOY – Tvístøða  

Ungdómsskaldsøga – ella ung vaksin-skaldsøga. Dreingjaupplivingar. Gevur innlit í, hvussu 

ungir menn hugsa, meðan teir ballast, fríggja og leita upp barnaminni. Væl fortald, hóast 

merkt av vantandi royndum at skriva skaldsøgu – ella ov linari ritstjórn. 

 

KATRIN OTTARSDÓTTIR – Gentan mitt í verðini – fyrsta skaldsøgan hjá Katrini. 

Vantrivnaður í tveimum ættarliðum í eini familju, temu frá:  

- Bábelstornið eftir Regin í Líð og Lognbrá eftir Heðin Brú. Har er tað vantrivnaður í 

bóndafamiljum. 

- Lívsins summar eftir Oddvør Johansen er ósamljóðið ikki í høvuðssøguni hjá Noru, men í 

familjuni hjá vinmanninum. 

- Faldalín og Úti á leysum oyggjum eftir Marionnu Debes Dahl og Stjørnustund í skugga eftir 

Høgna Debes Joensen er ójavnvág millum hjún, sum børnini føla sviðan av. 

Gentan er og ferðast hjá ommuni og abbanum. Tað merkiliga er, at hon gleðir seg um 

at “vera burtur úr øllum tí tunga har heima” (10), men hon er eisini “kedd um, at pápin nú 

einsamallur skal noyðast at taka sær av øllum við mammuni” – hon átekur sær við øðrum 

orðum ábyrgdina, ja heldur beinleiðis, at tað er hennara skyld, at mamman er óstøðug psyk-

iskt.  

Gentan sær og fortelur í triðja persóni, so tað kennist sum um søgan er ein fjald 

fyrstapersónssøga. Ofta eru tað myndamáliskur sum “fáa onkran niður á jørðina”, sum gentan 

fyrst skilur bókstavliga og fáa hana at resonera og knýta tað, hon upplivir, við viðurskiftini 

heima. Søgan skiftir í heilum millum senur hjá ommuni og abbanum og afturlítandi senur 

heima. Spenningurin um, hvat tað er, sum fer fram, verður spakuliga bygdur upp, senu fyri 

senu, hugsan fyri hugsan. 

Samanhangur er í rit- og filmsverkinum hjá Katrini, um vit lesa tey í hesi raðfylgju: 

Eru koparrør í himmiríki, Gentan mitt í verðini og so hyggja at Ludo og Bye Bye Bluebird. 

 

LÍV Í BAIANSTOVU HJARTA MÍTT FYRI FÓT TÍN 

Tað skilst, at tað er um at gera hjá høvundinum at fortelja hesa søguna. Søgan er ivaleyst 

spennandi og týdningarmikil, men skrivikynstrið krevur at verða vant meira. Eitt nú mugu 

søgulig fakta og søguligar hendingar vera rættar og settar rætt saman, annars missir lesarin 

álitið og  áhugan fyri bókini.  

 

S K A L D S Ø G U R 

SÓLRÚN MICHELSEN EIN ANNAR ER GULL 

Bæði hendan og fyrra bindið hava bókarheitið úr yrkingini hjá Johannu Mariu Skylv Hansen 

um nornuna, sum spinnur “váran lagnutráð”. Teir eru tríggir, tann fyrsti úr silvuri, annar úr 

gulli og tann triði, sum “er tárakeldan so full”. Eg haldi, at ársins skaldsøga hjá Sólrún er 

bæði annar og triði tráðurin, tí her er ovmikið av sorgarleikum. Hon leggur tó fyri við tí 

gleðiliga, at maðurin, sum vit hildu var sjólátin í fyrsta bindi, kortini bjargaðist, men haðan er 

tað sorg oman á sorg – tuberklarnir, óeydnusamt parlag og ótrúskapur. 
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 Alt er so leikandi lættliga fortalt. Frásøgnin skiftir millum Helenu, sum er við hús við 

børnunum onkustaðni í Suðuroynni nær við Vág, og mannin Dánjal Petur, sum er til skips og 

langa tíð á sanatorinum í Hoydølum.  

Kanska kemur eitt triðja bind, har tárakeldan er turr? Ein annar er gull kundi bent á, 

at har er okkurt eftir. Men nú er koronan kanska skjótt hæsað av, so Sólrún hevur ikki so 

góðar skrivináðir komandi ár? 

 

MARJUN SYDERBØ KJELNÆS SUM RÓTSKOT 

Ja, hetta er ein skaldsøga, sum vil bjarga heiminum – men ikki á ovurveðurlagsfrelstan hátt. 

Líkasum í bókini hjá Daniu O. Tausen ger annar høvuðspersónurin í skaldsøguni hjá 

Marjuni upp við kristiliga umhvørvið, hon er úr, tá ið hon ikki letur sær lynda at leggja 

hóttandi náttúruvanlukkuna, sum veðurlagsbroytingarnar eru, í guds hond. Í staðin skipa hon 

og vinkonan fyri tiltøkum á Gretu Thunberg-hátt. Onnur vinkonan hevur harafturat eina 

sjúku, sum hóttir við at kvala hana, eins og lívið á jørðini er í vanda fyri at verða kvalt, tí 

menniskjuni eru farin so illa við henni.  

Skaldsøgan er kynstriga fortald í fleiri fláum, sum skifta millum vinkonurnar báðar og 

eina loggbók.  

 

RAKEL HELMSDAL KJARR 

Henda skaldsøgan fyri ung vaksin er um eina unga kvinnu, sum finnur eitt skelett, sum hon 

setur sær fyri at finna, hvør er. Hon krógvar tað, fær onkrar ábendingar, hvør hetta mundi 

vera og fer út at ferðast at leita eftir avvarðandi. Tað førir hann langt suður í Evropa og 

gjøgnum ymisk umhvørvi, eitt nú er sirkus ein týðandi partur. Eisini henda frásøgnin hevur 

tvær fláir, eina triðjapersónssøgu um Lauru og eina 1. persónssøgu hjá Lauru. Harafturat er 

henda persónliga søgan hjá Lauru myndprýdd – ella rættari sett upp við borda allan vegin 

runt síðurnar og tekningar eftir Kathrinu Skarðsá, ið endurgeva partar av gongdini. Hetta 

gevur bókini ein grafiskan dám, hon verður hálvgum ein grafisk skaldsøga. Søgan er tíðarfest 

frá september 1989 til juli 1990, og hon er staðsett ávís pláss í Føroyum, Fraklandi og 

Danmark. Milllum partarnar eru fotomyndir frá støðunum. 

 Søgan er spennandi og livandi við fitt av samrøðum. Grafiska tilevningin, tekningar, 

bordar og fotomyndir geva henni yrkisbókadám.  

 

JÓGVAN ISAKSEN PARANOIA 

Aftur í hesi krimisøguni eru tað fólk uttanífrá, ið skapa gongdina, sum hevur samband við 

rørslur og viðurskifti langt burturi – krimiin skrivar Føroyar inn í globalu ringrásina, soleiðis 

at stóraverð hevur ein týðandi leiklut í føroyskum viðurskiftum, lógligum eins og ólógligum. 

 Um teir báðir detektivarnir hjá JI, eg-frásøgumaðurin Hannis Martinson og William 

Hammer í 3. persónsfrásøgn eru ein fyrimunur fyri søguna veldst um, hvussu teir geva sín 

íkast í søgugongdina. Báðir eru virknir og skilagóðir, men tann ódisiplineraði Hannis ger, at 

søgugongdin er ikki so kvik, sum hon kundi verið, tí hann gloymir at siga Williami frá tí, sum 

hann finnur út av.  

Góði vinmaður Hannis, Edmund West, er upplýsandi vitin. Men tað mesta av tí, sum 

hann fortelur Hannisi, er frá Wikipedia. Mann kann undrast á, hví journalisturin Hannis ikki 
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sjálvur leitar sær hetta fram. Men so hevði bókin ikki havt tær hugnaligu maður til mann-

samrøðurnar uppi yvir einum góðum bita og ríkiligt av øli og øðrum afturvið at fortalt um. 

 Loysnin á krimigátuni er nakað løtt. Knappliga kemur ein tølandi kvinna inn á 

søgupallin, sum fær alt at ganga upp. 

 Nýtt er eisini, at skaldsøgan ýður í sitatum eftir kendar høvundar og politikarar, eina 

mest menn, men eisini eina kvinnum. Sitat, sum lýsa hugtakið paranoia á ymsan hátt. 

 

LÍV MARIA RÓADÓTTIR JÆGER EG SKRIVI Á  VÁTT PAPPÍR 

Hetta er eitt deiligt yrkingasavn, frískligt við nýggjum vinklum og temum.  

Tað er eitt nýskapandi yrkingasavn, formliga og innihaldsliga.  

Heimurin er ein røð av upplivingarfyribrigdum, sum savnið greinar gjøgnum 

ævisøguligar hendingar og lýsingar av náttúru, atburði og tannárum.  

Sjálv skrivingin er í miðdepli, har “tann skrivandi er ein onnur”.  

Summar yrkingar eru myndalýsingar, og summar sitera opið ommuna og aðrar 

yrkjarar.  

Á henda hátt fær savnið vítt útsýni, eins og tann gerandisligi málburðurin er fyltur við 

eyka merkinum og frábrigdum. 

 

 

JÓANES NIELSEN RAKKALJÓÐ 

Tað er fult av søgum, hugsanum um lívið, standin í náttúruni og søguni. Eyðkent av tí saftiga 

myndamálinum, sum vit kenna aftur úr øllum ritverkinum. 

Yrkingarnar eru ofta um kropp, kropsligar funktiónir og gøgn eins og kroppurin er 

motiv í nógvum av grafisku myndunum. Tað er Rannvá Holm Mortensen, sum hevur prýtt 

savnið. 

 

Jesus hevur orðið í 13 yrkingum, ið eru pínslasøgur hansara dagførdar til okkara tíð.  

Jesus segði: 

kaifas og hansara prestar 

høvdu langt síðani mist sambandið við faðir mín 

oyðimarkargudin 

teir søgdu at mítt ríki var ein kiosk 

og at eg seldi nyttuleysar dreymaborgir 

 

Tvs. at tað, sum Jesus fortaldi um í síni tíð, samsvarar við lesnaðin, mann keypir í kioskum 

nú á døgum (næstan ongar kioskir eru longur, men vit skilja, hvat meinast við). 

Fyrr var solidaritetur við verkafólk, fiskimenn, modernaðu huldufólkini (tey sam-

kyndu) og onnur eitt evni, ið gjøgnumsúrgaði yrkingarnar hjá Jóanesi. Hetta savnið er 

vistkritiskt – eitt perspektiv, sum sást longu í Gudahøvdi – og solidariserar seg við fiskin, 

rotturnar og trøini: 

 uppsjóvar fiskasløgini hata okkum 

hvat annað skuldu tey gjørt 

 við ravmagnskáplarnar liggja kolað rottulík 

 og sjálvandi veit træið at ketusagin er ljóðmikla rødd deyðans 
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Í katalogyrkingin “helviti er størri enn himmalin”, sum er niðurstøðan eftir eina røð av 

ivasomum viðurskiftum, sum yrkingar-egið góðtekur: bilar við brotnum ljóðpottum, 

høpisleysar sálmar, sum verða sungnir á møtum, har tey takka harranum fyri eitt lorta lív o.t. 

Í hesum savninum eru eingi tekn – komma og punktum – og eingir stórir stavir, 

skriftin ger altso ongan mun á høgum og lágum, vanligum orðum og nøvnum – javnsetur alt.  

Sum gamal sosialistur er samhugurin størstur við fæloysingar, sum í hesum savninum 

er vorðin ein breiður skari skilst, alt frá meiðslaðum sjálvmorðskandidatum, flóttafólki, 

svørtum einkjum, forvitnum filosoffum til: 

 

medborgarar falnir í órøkt millum útboð & eftirspurning 

[tey ] hava minni at missa 

men bæði berlin og manhattan at taka 

fæloysingar á okkara særdu jarðskorpu 

fylkist 

 

Ævisøga hevur verið fastur táttur í yrkingum Jóanesar. Í “fráferð”, seinastu yrkingini í 

savninum, lýsir og takkar yrkingar-egið fyri lívið. Groteskast er, at tubbakkið fær heiðurin 

fyri, at yrkingarnar og skaldsøgurnar gjørdust so frægar: 

 

gjøgnum roykin dagaði lívið undan 

í tubbaksloysi 

var ongin drift komin undir veingirnar á mínum yrkingum 

enn minni høvdu hjólini í oljutum skaldsøgum farið at malið 

skuldi eg doyð í nátt 

takki eg tubbaksplantuni fyri ta ½ øldina vit kendust  

 

Samstundis sum “í lungunum sigla deyðans pinkufør”, ein næstan barokkur myndburður, eins 

og myndin av mammuni, sum hongdi hárið í vindin, hjartað og troyttu lívmóðurina á snórin.  

Ein ‘rakki’ er ein, kanska ungur, hundur – ella ein hálv held, sum heldur segl inn at 

mastur – yrkingar hjá einum gomlum hundi? 

 

TÓRODDUR POULSEN BOND 

Hetta er 43. útgávan hjá Tóroddi síðani 1984, tað meira enn eitt yrkingasavn um árið, tað má 

sigast at vera ein fulltíðar yrkjari. Í ár hevur hann bæði givið ta ummælararósta danska savnið 

Valseværk og tað føroyska Bond. 

Hesa ferð hevur Tóroddur ikki myndprýtt savnið, tekstirnir standa einsamallir, hvíl-

andi í sær sjálvum á síðunum. Stuttir fyndugir tekstir seta týðandi samfelagslig viðurskifti á 

spíssin, viðhvørt turrisliga staðfestandi: 

 

aliringarnir 

eru ikki  

bjargingarkransar 

 

teir eru  neyðin 

deyðslegurnar 

og týningin 
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Hetta er eisini økokritikkur ella vistyrking, sum er í parti við fiskin í aliringunum og ber 

umstøður teirra saman við umstøðurnar í týningarlegum í seinna heimskríggi og seinni. 

Vørurnar hava fingið sál, tí tá hann fer til handils í Miklagarði, ljóðar tað soleiðis: 

 

langskip stevnir 

inn í miklagarð 

fyllir seg við 

falskari vistfrøði 

og ørsmáum sukurskerdum 

marsipanføroyingum 

sum alsamt kvøða 

ormin langa  

 

Hetta vilja hinar vørurnar ikki góðtaka, so knettini, turri og ræsti fiskurin gera uppreistur. Tað 

er ikki alt gull, ið glitrar, og alt, ið kallast vistfrøði, ið er tað. Vistpoetiskt spei. 

Tóroddur er sera tilvitaður um skrift sína, um hvussu hann skrivar: 

  

henda yrkingin 

etur ikki reytt kjøt 

men onkra gularótina 

og eisini okkurt kálhøvdið 

kanska ein spikbita 

og væl av norðhavsfiski 

 

Hon gongur í ullintum klæðum, hevur ongan skund, og so kemur henda yndisliga lýsingin av 

poetisku amboðunum: 

 

hon brúkar sjálvljóðini sum segl 

hjáorðini sum árar 

 

Eins og Jóanes Nielsen tykist Tóroddur vera farin at fyrireika fráferðina. Í eini yrking um eina 

“sálmasúkklu”, t.e. eitt orgul, og eitt blikk, sum pápin hevði havt við til sjós at hava 

rakigreiðirnar í, ger hann sær eitt sarkofag:  

 

hevði eg passað í hana [sálmasúkkluna] 

kundi eg verið jarðaður í henni 

tá tað ikki grælar í mær meir 

og bali shag blikkið 

sum kistuprýði 

 

Lat tað vara leingi til tað ikki grælar meira í tær! 

 

CARL JÓHAN JENSEN MITT Í HESI KRÓNUTÍÐ 

Skjót – spísk - hugsanarsom 

Mitt í hesi krónutíð er eitt savn av essay-um, ein ritroynd um dagin, kundi undirheitið verið. 

Hetta er ein frálík bók, stuttlig, hugsanarsom, beinrakin og stjórnarkritisk. Hetta er eisini ein 
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bók, har Carl Jóhan Jensen skrivar um okkara tíð beint nú, tað vil siga frá jóladegi í fjør til 12. 

apríl. Stutt sagt ein dagbók frá fyrstu tíðini við Covid-19 – tá ið vit enn hildu, at hetta fór ikki 

at vara so leingi. 

Tað er ein lættlisin bók. Hon skiftir millum frágreiðandi tekst í fyrstuni serliga um 

fiskivinnupolitikkin, sum var samtyktur stytsta dag í 2019 og sum setur tíðarrokningina í 

bókini. Her stovnaði løgtingið eitt fámannaveldi, sigur CJJ, og tað gevur honum høvi til at 

nevna landsstýrismenninar við eyknevnum, sum týðiliga vísa, hvat CJJ meinar um teir. 

Neutralur er hann ikki, Tjóðveldi er friðhalgað. 

Bókin er best, so hvørt sum koronasmittan verður høvuðsevni í dagbókini eins og í 

gerandislívinum hjá okkum øllum. Tí tá fer Carl Jóhan at hugleiða um tíðindamarknaðin, og 

um epistemologi – læruna um, hvussu vit vita tað, sum vit vita – hvat er vitan, hvat vit vita, 

og hvussu vit vita, tað, vit vita lýst við dømum úr føroysku miðlunum.  

Í hvørjum parti er eisini eitt táttaørindi sum t.d.  

 

Nú deyði er í hvørji snýsing, 

er vitan sum ein postávísing 

goldin úr sjónum 

í sansaleysum krónum 

og rópar seg upp á upplýsing. 

 

Og so er í hvørjum parti ein lærisetningur eftir modellinum “livst so spyrst”:  

 

fávaldast, so ójavnast 

gloymist, so skilst  

blindast, so vónast  

 

O.s.fr. 

 

 

Bókaárið 2020 hevur verið gott við væl av skaldsligum vitaminum í visthugsan, poesi og 

frásøgn úr for- og nútíð til ung, vaksin og tilkomin at stytta sær stundir og tilfar til hugsan.  


