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Bókaárið 2021 hevur verið gott við nýggjum bókasløgum. Nýggir rithøvundar eru komnir 

fram, aðrir stegða á tykist, onkrir eru komnir aftur í aftur. Tað komu nýggjar yrkingar, fleiri 

stuttsøgur og serliga vert at gáa um er, at skaldsøgurunar tykjast vera komnar í eina fjøltáttaða 

legu bæði til slag, innihald og dygd.  

Tað er soleiðis tað skal vera, ikki alt kann vera frálíka gott og fantastiskt alla tíðina.  

 

DEBUTANTAR 

Tvær ferðir Elin – Elin A Løkin og Elin Michelsen og Jóhanna Thomsen. 

 

Fantastiskt við tveimum ungdómsbókadebutantum – Elin Michelsensa Rimarúmið og Tórunn 

Katrina Henriksensa Loynigentan.  

Rimarúmið er um gentuna Tóru, sum kemur á ein nýggjan skúla, har hon skal finna 

sítt pláss millum næmingarnar. Søgan er merkt av kvikligari gongd skiftandi við hugsanum 

hjá Tóru. Loynigentan um Aldu, ið er fyri øgiliga ógvisligum hendingum. Í báðum førum um 

gentur við ymiskum og tungum viðføri. 

 

Jóhanna Thomsen Hvat finnur Heri hara? til tey smæstu. Rithøvundurin hevur skrivað og 

teknað og hetta er fyrsta skaldsliga bók hennara – Vælgagnist 1-3 saman við Simonu Hansen. 

 

YRKINGAR 

Yrkingasavnið Vakrasta stað eftir Elina A. Løkin leggur fyri við yrking, har tað stendur, at 

“Tað er gott at hava Down syndrom/ og hava eitt ævigt lív” sum hon útgreinar við at siga frá 

tí, sum hon ger og henni dámar – alt møguligt, sum øll møgulig onnur gera og dáma væl. 

I einum teksti gongur hon gjøgnum løgtings- og landsstýrislimirnar í 2017. Her hevur 

hon beinraknar eygleiðingar sum at “Annika Olsen er fitt og góð/ .../ men onkuntíð er hon eitt 

sindur mitt ímillum” og summir av teimum politikarunum, sum hon lýsir, “vóru í Løkshøll, tá 

ið eg fylti 30 ár, og góvu mær penar gávur, / takk fyri!” 

Í eini hjartanemandi heilsu til ommuna, sigur hon m.a. 

tú er mítt egna hjarta 

sólin bjarta 
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sum ein blóma 

so føgur og fín 

ein primadonna 

skínur so fagurliga 

fuglarnir láta 

veturin fer 

vár í honum er 

summarið sær 

lítli Snar 

eingilin hjá tær 

hav ein góðan dag, omma! 

 

Djarvt at geva yrkingar sum hesar út – til gleði fyri onnur í somu støðu og teirra. 

 

Helgi Rasmussen gav fyrsta yrkingasavn sítt út, ið eitur eitt, sum skulu vit vænta okkum tvey, 

trý o.s.fr. og tær skulu vera væl komnar. 

 Nógvar av yrkingunum eru stuttar, stundum hittinorð, og í minsta lagi ein er skapað 

eftir eini yrking hjá Chr. Matras “fallin/ og stongin lá eftir”. Tað er fyrsta yrkingin í savninum 

hjá Helga Rasmussen, sum er um lagnustundir og endar við reglunum “fallin/ falløksin 

hvest”. Tað er kanska óreint, men mann kann koma í tankar um, at yrkjarin er organisatións-

psykologur, ið ráðgeva stovnum og fyritøkum í sambandi við skipan, starvsfólk v.m. 

 Ein tankavekandi yrking er hendan: “millum løtur/ ganga fólk / á leistum”, eitt nú í 

familjuni ella arbeiðsplássinum eftir orðadrátt. Avgjørt dámligar og væl orðar yrkingar, ið 

sum sagt saktans kunnu fáa fleiri á bakið. 

 

Nýtt og forkunnugt er tað, at tað ber til at útbúgva seg í ritlist í Føroyum, og enn betri er, at 

tað sæst eftir. Í summar kom Ritlist 1: Antologi sum bæði sipar til útbúgvingina, at hetta er 

fyrsta útgáva og so vísir triðja orðið aftur til Færøsk Anthologi hjá V.U. Hammershaimb og 

Jakob Jakobsen í 1891 – fyrsta savnið við føroyskum tekstum úr fortíð og nútíð við orðabók, 

viðmerkingum og mállæru. Vanligi lesarin hevur longur ikki brúk fyri mállæru í hvørji bók, 

men antologi merkir bara eitt savn av tekstum eftir ymiskar rithøvundar. Ritlist 1 fevnir um 

frálíkar tekstir eftir Rebekku Petersen, Daniu O. Tausen, Helle Thede Johansen, Vónbjørt 

Vang og Trygva Danielsen. Summi hava longu givið út, onnur – ella bara ein – er púra nýggj 

í skaldskaparhøpi. Eg ynski teimum við hesum ynski hjartaliga vælkomnum og gleði meg at 

lesa meira frá teirra hond.  

 

AÐRAR YRKINGAR 
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Daniella Andreasen Fragmentir 

Síðani fyrstu bók hennara, Dilemma, sum kom í 2011, havi eg saknað, at hon kom aftur. Tað 

er hon so við Fragmentum, sum eins og tann fyrra er deiliga beint fram málsliga og 

innihaldsliga, um livað lív, ið er hart, harðligt, ógvisligt og vemmiliga beinrakið lýst:  

Avdottin mamma í dupultsongini 

Hálvfullar dósaøl við sigarettstubbum í  

(....)  

Ein fremmandur maður liggur og snorkar hart í sofuni”.  

 

Ella tá hon lýsir eitt slag av gerandislívið í yrkingini “Plastik” verður tað enn vónleysari, men 

samstundis grátuligt og láturligt:  

Tá alt tódnar 

Tá onki annað sæst 

Enn órudd 

Storknað uppvask 

Hamstarin 

sum klatrar í rimunum  

(...)  

Ein ræðulig kensla av 

At alt er kunstigt og lívleyst 

Sum plastikplantan 

Sum grannakonan 

Hevur vatnað 

Tvær ferðir um vikuna 

í 27 ár 

Og ongantíð gáað um 

At plantan ikki veksur. 

   

Tað eru ikki tilverunnar ljósu síður ella eydnusamastu menniskju Daniella Andreasen lýsir, 

eitt nú tá hon í yrkingini “Frostbite” sigur “Tey síggja ikki frostmerkini/ á hennara 

beinagrind/ síggja ikki pinballin/ í hennara skølti/ - har orðingin ‘síggja ikki’ skipar yrkingina 

í ørindi. 

Í hesi yrking gevur Daniella Andreasen yrkingini “Hitt blinda liðið” hjá Chr. Matras 

nýggja merking, tí tey, sum eygleiða hesa frostbitnu (kanska misnýttu og misnýtandi) 

kvinnuna ”Síggja ikki/ tað blinda liðið/ sum fjakkar/ millum hennara æðrar”. 

 

Christian Fróði Djurhuus hevur givið fjórða yrkingasavn sítt út við tí sermerkta titlinum 

Djurhuus’alem – uppskrivingar. Hann sigur í prologinum, at “hugsanir mínar miða á málið 

har sum eingin talar tað” – tvs. hann hevur eina málsliga stevnuskrá, sum trýstir mørkini fyri, 
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hvat vit lesarar kunnu skilja. Alt savnað undir heitinum ‘ranghugsan’ – eitt nú eru Føroyar 

“ein ranghugsan”.  

 

TUNGVEKTARIN 

Tóroddur Poulsen hevur sum ikki eina ferð givið tvey yrkingasøvn út í fjør.  

Í báðum søvnunum eru yrkingar um at yrkja, sum mær dámar betur enn tá tær eru 

fullar við meiningum um hetta og hatta. Hesar metapoetisku yrkingarnar kunnu vaksa úr 

deyðum myndburðum sum at “eta orðini í seg”. Ein yrking umskapar hesa máliskuna til ein 

virknan myndburð um lidnu yrkingina:  

tungan 

etin 

og 

orðini 

á 

veg 

á 

marknaðin.  

 

Hinvegin tykist hendan:  

eingin 

sá tey 

stjala 

mínar 

slóðir 

 

at sipa til, at eingin sær, tá ið aðrir yrkjarar herma eftir honum. 

Og Tóroddur er jú skemtari, hann persónger fegin tilfar sítt:  

orðini hava: 

bent meg 

so illa 

at eg fái 

nóg illa 

gingið 

fyri pínum 

 

og um stríðið at skriva:  

ímillum 

hesar báðar reglurnar 

skoraði eitt 

spøkilsi 

seg fast 
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so eg mátti 

hjálpa tí leysum aftur 

við einum viskileðri 

 

og soleiðis kundi eg hildið fram. 

 Bókaheitini eru sjálv áhugaverdir nýskapningar. Fyribilsni – minnir um hjáorðið 

‘fyribils’, sum eisini kann vera óbent lýsingarorð, men her bendir hann tað sum í talumáli – 

“tað er so fyribilsni”. 

 Hitt savnið eitur Verljóð, ið er eitt orð, hann hevur droymt ella kanska veruliga hoyrt á 

eini matstovu í Íslandi, har tað var sagt um eitt omaná. Tað, stendur í yrkingini, “fekk meg at 

festa hetta á blað”. Annars minnir orðið meg á lýsingar hjá Føroya Tele-haldi eg fyri 

fartelefonhaldinum til ung, Ver. Verljóð, boðsháttur fyri tað at skapa/skriva eina yrking ella at 

geva ljóð frá sær.  

Í hesum savninum er fleiri tilveruyrkingar, t.d. er ein í seks pørtum frá 1)  

lívið 

vil ikki 

kennast 

við lívið 

 

vendir 

troyggjuna 

á ranguni 

eins og tú 

 

til ta enn fløktaru 6)  

lívið fær 

so ilt 

í búkin tá 

tað lesur 

yrkingar 

um mat 

tó ikki 

sínar egnu 

tí tær lesur 

lívið ikki.  

 

Persóngerðir eyðkenna myndaskapanina í hesum yrkingunum, eisini tíðin  fær 

menniskjansligar eginleikar:  

tíðin 

svølgir 

okkum 

óviðgjørd 



6 

 

ikki frægt 

sum kruvd ella 

limað sundur  

(...)  

tíðin 

ger skjótt av 

tá hon svølgir 

so at søgan 

ikki varnast 

okkum.  

 

Tað er ikki ein ljós lívsfatan, hinvegin er hon bersøgin, ósentimental og skemtiliga beinrakin. 

Nú man vera sussað nokk um Tórodd - hann kallar jú hesar umrøðurnar í KVF fyri 

“sussiummæli”. 

 

TÝDDAR YRKINGAR 

Martin Næs hevur týtt Til rætta viðkomandi eftir Einar Már Guðmundsson, íslendingin, ið 

skrivaði Alheimsins einglar sum mong ung og eldri kenna og hava sæð filmin. Einar Már 

hevur humor – er vælsignað skemtiligur beinanvegin á permuni, har hann elegant mótmælir 

øllum boðum um, hvat ein yrkjari skal. Mótmælið er formað eftir nakað sama logikki sum tá 

Erasmus Montanus vildi prógva, at mamman var eingin steinur:  

 

Fuglurin sigur: 

“Eitt skald, sum ikki kann flúgva, 

er ikki skald,” 

og skaldið svarar  

“Ein fuglur, sum ikki dugir at yrkja, 

er ikki fuglur”.  

 

”Skulu vit ikki 

býta um? 

Eg flúgvi.  

Tú yrkir. 

 

Hesin kritikkur kann ivaleyst flytast yvir á onnur fakøki. 

 

Carl Jóhan Jensen hevur týtt T.S. Eliot, sum var enskur yrkjari fyrst í 20. øld og ein av 

teimum, sum stóð á odda í skaldsliga rákinum modernisma.  
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Eins og Martin Næs hevur Carl Jóhan Jensen týtt úr upprunamálinum, sum er einasti 

rætti mátin. At týða eina týðing ger, at alt ov ofta fara merkingar og samanhangir á glið – 

nuansur, sum hava alstóran týdning í skaldskapi.  

Ein fragd er tað at lesa hesar yrkingar heilt frá fyrstu síðu:  

Tíðin nú og tíðin tá 

Eru báðar kanska í tíð, sum kemur. 

Er øll tíð eitt ævigt nú.  

 

Onkursvegna setur yrkingin hjá Elini Løkin hetta í perspektiv, har hon sigur “Tað er gott at 

hava Down syndrom/ og hava eitt ævigt lív”. 

 Aftast í savninum eru góðar og lærdar viðmerkingar til yrkingarnar, men tað sæst ikki 

nakrastaðni, hvør hevur gjørt tær. Um tað er Carl Jóhan Jensen sjálvur, so er tað vert at reypa 

av, og er tað onkur annar, so er tað dupult synd, tvs. skammiligt, ikki at upplýsa upphavið til 

viðmerkingarnar. 

 Permumyndin hjá Hansinu Iversen dámar mær sera væl – Rotko sílaður gjøgnum 

Hansinu. 

 

STUTTSØGUR 

Tvær stuttsøgukappingar vóru í 2021 – bókmentakappingar eru bókmentamennandi tiltøk. 

Tær hava til endamáls at fáa til vegar fleiri verk av ávísum slag – leikrit, skaldsøgur, 

stuttsøgur – ella til ávísar lesarar ella at fáa ávís fólk at skriva.  

Savnið Fjølmánar umfatar søgurnar, sum vunnu stuttsøgukappingar á Glasi árini 

2018-20. Fýra lærarar hava skipað fyri og ritstjórnað bókina við 16 søgum. Hetta eru ungir 

debutantar, sum allir eru áhugaverdir og sum, ið hvussu er nakrir, vónandi fara at halda fram 

at skriva. 

 

Savnið Kvøl er frá eini kapping í mentanarvikuni í Runavíkar kommunu í fjør. Tað er 

áhugavert, at kommunan á henda hátt fær borgararnar at skriva, men tey kundu upplýst 

hvussu kappingin var lýst, hvønn hon vendi sær til, hvør setningurin var o.t. Tað er at finna á 

eini heimasíðu, men hon er valla at finna um t.d. 20 ár, um onkur skuldi farið og forvitnast 

eftir hesi bókini tá. Tað hevði eisini hóskað at upplýst, hvør gjørdi úrvalið og hvør hevur 

ritstjórnað bókini.  
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 Harafturat hevur Jón Thorsteinsson givið út annað savn sítt, Hult og dult við 

modernaðum spøkilsisøgum. Tað er misjavnt, hvussu tað óhugnaliga ella ófrættakenda virkar 

á meg – onkrar sum t.d. “Pumpiorglið” eydnast heilt væl. 

 

Og nú kemur freistin skjótt at senda inn skaldsøguhandrit til Bókahandlarafelagið! 

 

Tað ljóðar áhugavert, at Heiðrik á Heygum gav eitt savn út, Gentan við gimsteinatárunum, 

men tað hevur ikki borið til at fáa tað at síggja. 

 

SKALDSØGUR 

12 týddar skaldsøgur komu út í 2021. Kendastu rithøvundarnir eru ivaleyst Halldór Laxness, 

Gyrðir Elíasson, Hjalmar Söderberg, Per Petterson og so Monika Fagerholm, sum fekk 

norðurlendsku bókmentavirðislønina herfyri.  

 

Og sjey nýggjar føroyskar skaldsøgur eru útkomnar – tað vil siga, at skaldsøgurnar hava 

veruliga ment seg og fylla nógv á bókmentamarknaðin. Tað eru ikki so mong ár síðani, at tað 

komu ein ella tvær skaldsøgur út um árið og summi ár als eingin. 

 

Carl Jóhan Jensen – Vatn er ein vátur logi 

Vatn er ein vátur logi ein long einrøða – monologur – hjá eini konu, sum er í ferð við at missa 

minni, hevur minnissvinn. Konan situr í einum stóli í eini stovu, sum verður nágreiniliga lýst. 

Í stovuni er eitt sjónvarp við Tingvarpinum frá ljóðleysum og ein maður, sum mann ikki 

hoyrir, men sum konan svarar og viðhvørt tosar við, skeldar o.t. Konan tosar um eina súkklu, 

sum hon ikki veit hvar er, og eina tasku, sum hon skal leita eftir nøkrum lyklum í. Hon 

skeldast inn á onkran, sum kemur og vil henni okkurt – heimahjálpin kanska – og 

kommununa, sum ger ella ikki ger nóg mikið fyri hana. Hjástadda mannin og konuna, ið ikki 

vitja nóg ofta o.s.fr. Mest tosar hon um eina Gabby, sum ivaleyst er mammma hennara, eina 

“systi”, sum kanska er evnaveik, pápan, sum elskar jazz og eina Martu, sum hon átti súkkluna 

saman við. So líðandi hómast umhvarvið av einum barna- og ungdómslívi, ið er næstan líka 

kærleiksleyst sum tað hjá henni, ið sigur frá í Sær og honum í Terningum.  

 Bókmentaliga minnir einrøðan um absurdismuna í 1950-árunum. Árini eftir kríggið 

var vónloysi um standin í heiminum á nullpunktinum, og fleiri rithøvundar lýstu høpisloysið í 

leikum og tekstum uttan nakað eyðsýnt høpi.  
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Monologurin í Vatn er ein vátur logi minnir meg serliga um leikin Happy Days 

(1961) eftir Samuel Beckett, har ein kvinna situr upp undir miðju í einum ruskdunga við 

tasku síni og ymsum øðrum lutum rundan um seg. Hon hevur ymiskt fyri og tosar við 

mannin, sum er tigandi og ikki hjástaddur. Í aðru akt er ruskið komið upp undir øsið, og hon 

prátar framvegis um teir góðu dagarnar fyrr í tíðini. Konan í einrøðuni hjá Carl Jóhan minnist 

ikki aftur á góðar dagar, men á gamlar dagar, støður og tilburðir, ið lýsa tann lítið eydnuríka 

barndómin, konan hevði. 

 Og júst hesi misjavnu barnaárini eru felags tema í teimum trimum skaldsøgunum, 

Sær, Terningar og Vatn er ein vátur logi, men skrivaðar á hvør sín hátt. Sær er fyrsta-

persónsskaldsøga, ið ferðast aftur og fram í tíð, Terningar er hugarensl hjá einum og sama 

fullkomiliga tigandi søgupersóni og henda nýggjasta er ber tala, einrøða, og viðmerkingar um 

rúm og tíð. 

Hetta er vist tann bókin eftir Carl Jóhan Jensen, sum greiðast er um eitt ávíst og kent 

evni og kanska eisini umfatar eina læru – tí hon gevur innlit í, hvussu tað kann vera og 

kennist at missa minni. Monologurin vísir eirindaleyst, men eftir villingarsomum 

tankaleiðum, at alt tað, sum tann gamla bablar um, sipar til veruleikan og veruligar hendingar, 

men hon er bara ikki før fyri longur at greiða frá tí soleiðis, at samanhangurin og relatiónirnar 

verða greiðar fyri honum ella henni, ið hoyrir hana. 

 

BARNABØKUR 

Birna Breckmann hevur fleiri bøkur á baki, barna – og ungdómsbøkur. Tann í 2021 eitur 

Laura er útkomin, men hvørki forlag ella útgevari tykist hava verið uppií. Søgan um Lauru 

fer fram í eini farnari tíð, sæst alt fyri eitt “Laura og mamman búðu hjá ommuni og abbanum. 

... Har var sera hugnaligt, og Laura hevði sítt egna kamar. Omman og abbin høvdu handil í 

kjallaranum”, men gentan á permumyndini tykist avgjørt at vera í 21. øld – so sjálvtilvitað og 

avbjóðandi hyggur hon út. Hon veksur ikki upp saman við pápa sínum, mamman giftist við 

manni, sum drekkur og er harðligur.  

 Søgupersónarnir í Føroyingasøgu blíva við at verða áhugaverdir, og í fjør góvu Hans 

Jákup Mikkelsen og Petur Prent Mikkelsen út bókina Tróndur og rúnakelvið,      

 

KRIMI 

Aftur í fjør vóru tvær krimiur  
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Eyðun Klakkstein List  

Brotsgerðin er tveir listastuldrar – ein av Listasavninum og hin úr einum privatum gallaríi. 

Og tað eru ikki hissini verk, Aftur av jarðarferð eftir Mikines og ein stóran málning eftir 

Ingálv av Reyni. Eg sakni, at søgan hugleiðir meira um, hvat endamálið kann vera við 

listastuldrinum – hvussu klókt er tað at fara eftir so stórum og so kendum verki um Aftur av 

jarðarferð? Hvar og hvussu hevði tað kunnað verið selt, hvussu yvirhøvur fingið tað av 

landinum uttan at nakar varnast? Og Ingálv av Reyni, hví skuldi nakar stolið hann frá einum 

privatum gallaríi og hvat hevði tann málningurin kunnað verið verdur? Men tað vísir seg jú 

eisini, at talan er ikki um listastuldur, men um øvund og stríð um vald. Søgan fer fram í væl 

lýstum havnarumhvørvi við slankum í Norðoyggjar og dupultum kanningararbeiði, bæði 

løgregla og ein sjálvboðin fyrrverandi alkoholikari loysa málið   

 

Ársins Jógvan Isaksen-krimi, Nivlheimur, er bókmentaligari enn kriminell – talan er um 

gomul skjøl, eina alternativa føroyingasøgu og gomul kort. Ikki heilt so spennandi sum 

vanligt. 

Søgugongdin er um eina bók, sum skal finnast, og tað er sum vant ein uppgáva 

Hannis Martinson fær frá einum útlendingi. Hann fær fitt av pengum til uppgávuna og skal 

fáa fleiri, tá hann kemur við bókini. Spenningurin er heldur enn ikki kámur í eini fløkju av 

tíðum, plássum og avgomlum lutum. 

Jógvan Isaksen hevur lættan og skemtiligan penn, men hesar seinastu bøkurnar hava 

eftir mínum tykki tað lýtið, at ávísingarfornøvnini ‘hesin’ og ‘henda’ koma alt ov ofta fyri 

einsamøll, t.d. “Teir vóru so mikið at sær komnir, at teir preiaðu ein bil og fingu hendan at 

koyra teg og teir higar út” – teir fingu væl hendan sjaførin ella fingu hann bara at koyra seg.  

Hesa ferð er brotsgerðin ikki framd av útlendingum, sum ofta er í Isaksen-krimium, 

hon er so at siga púra heimagjørd. Samanborið við aðrar Hannis Martinson-krimiur er Hannis 

akkurát líka raskur at drekka sum vant, men timburmenninir tykjast naskari nú. Hann býr 

framvegis ytst úti í Jóannesar Paturssonar gøtu, kenslulív hansara tykist inniligari – hann 

minnist bæði aftur á Durutu, sum er deyð síðani seinastu bók, og hann eygleiðir ta nýggju 

unnustuna við ikki sørt av sjálvsinnliti og sjálvkritikki.  

Hinvegin hevur Jógvan Isaksen savnað greinir og ummæli í eina stóra bók Um at 

skriva, har m.a. ein frálík greinandi aftursøgn er at lesa um Sær – ein fuglabók av gloymsku 

og Terningum – søgur av tilvild.  
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ÁRSINS BESTSELJARI  

Tað man vera Sólrún Michelsensa Fáur fær tráðin heilt slættan, ið er triðja bind eftir Ein 

táttur er silvur og Ein annar er gull, sum eru reglur úr yrkingini hjá Jóhonnu Mariu Skylv 

Hansen um nornurnar, sum spinna lagnutráðin. Undirskilt er reglan um tann triðja táttin í 

lagnutráðnum “tárakeldan so full”, sum hevur verið niðurlagið í lívsøguni hjá Helenu – og 

grátið hevur so vist verið báðumegin bókapermurnar. Yrkingareglan, at “fáur fær tráðin heilt 

slættan” hóskar til elstu systrina í Keypmannahavn, sum livir í góðum korum, men hevur 

eingi børn.  

Umhvørvislýsingin og samfelagsliga bakgrundin eru kám í hesum tríbindaverki, men 

nakað kemur undan í lýsingini av hini systirin, ið eisini býr í Keypmannahavn. Hon giftist við 

arbeiðsmanni, sum er arbeiðsleysur eitt skifti, og ímeðan arbeiðir hon á klædnaverksmiðju. 

Tey taka bæði lut í mótmælisgongu, og skaldsøgan nemur á henda hátt við arbeiðarakor 

seinasta í 1930-árunum og fyrstu krígsárini.  

Í hesum triðja bindi verður Helena eydnusom. Maðurin, sum hon giftist uppaftur við, 

er sera sera dámligur og skilagóður, hann leggur einki í loynidómin um, hvussu hon fekk 

elsta sonin. Tá hon loksins fær tosað við sonin um hetta, ger hann upp við lívfrøðiliga pápa 

sín. Men tað er eisini við hansara hjálp, at ungi maðurin kemur á landbúnaðarskúla í Norra og 

har hittir bóndadóttrina, sum hann giftist við. So slóð er ruddað fyri framhaldi. 

 

YRKIS 

Jógvan Isaksen Um at skriva hevur frálíkar greinandi aftursøgn av skaldsøguni Sær – ein 

fuglabók av gloymsku eftir Carl Jóhan Jensen. 

 

2021 var ævisøguár:  

Ævisøgur um so mætar menn sum Rasmus á Háskúlanum, Kristian Djurhuus, William og 

Andrew Sloan, Rabarbur og barbarar í Havn og so abba mín. 

Forvitnislig sjálvævisøga hjá Moniku Stauss Av Matterhorn í Leirvíkstún. 

Umframt tey populeru staðarnøvnini í bók – í fjør á vøtnum og í Mykinesi. 

Stovn- og virkissøgur eru nógvar í føroyskum bókmentum í fjør um SEV og ComData.  

William Heinesen er altíð góður, í fjør savnaði Bergur Rønne Moberg nakrar poetiskar perlur 

í bók. 

 

Og so ársins Høgni Mohr eitur Grøðandi greinir. 
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Høgni Mohr hevur ein lættan og viðhvørt rættiliga spískan penn. Greinirnar i hesi bókini hava 

verið prentaðar í Dimmalætting, Sosialinum og Atlantic Review. Ein av teimum stendur eisini 

á fronskum, og har hevði verið viðkomandi at vita, hví og um Høgni hevur skrivað hana á 

fronskum og síðani týtt hana til føroyskt. Ella øvut. Tvær greinir eru samrøður, onnur við 

Jákup í Lopra og hin við Rasmus Fogh Rasmussen. Fleiri lýsa og viðgera á satiriskan hátt 

viðurskifti í Føroyum, í nøkrum húðflettir hann seg sjálvan. "Tú sleppur aldri inn um 

himmalsins portur!" er bæði tann spískasta og skemtiligasta teksturin í bókini. Greinin er um 

ein almennan fund hjá Miðflokkinum í 2005 um samkynd og samkyndleika. Satiran býr í 

lýsingini av, hvussu fundarevnið varð viðgjørt. Heitið á tekstinum er dømandi setningurin, 

sum ein fundarluttakari slongdi eftir einum umboði fyri Friðarbogan, sum var boðin við á 

fundin. Saman við øðrum sjónarmiðum á fundinum, sum greinin endurgevur, váttar Høgni 

Mohr teir verstu fordómarnar um Miðflokkin.  


