
 

 

 

At skriva samtíðar bøkur til børn 

Á bókadøgunum í Norðurlandahúsinum síðst í november 2014 hevði Lydia 

Didriksen, ritstjóri, høvundur og lærari, samrøðu við høvundarnar, Ingun 

Christensen og Helle Thede Johansen, um at skriva realistiskar samtíðar 

barnabøkur 

 

Lydia: - Tú hevur givið rættiliga ymiskar bøkur út; í fjør kom 

Eiturkoppaprinsessan og í ár Rani - ein nýggj byrjan. Kanst tú siga, hvat tær 

snúgva seg um, og hvussu bøkurnar eru ymiskar? 

Ingun: - Eiturkoppaprinsessan er ævintýr; hon snýr seg um eina vakra 

prinsessu, sum verður umskapað til ein eiturkopp av eini óndari heks. Hon 

endar úti í kongsurtagarðinum, har hon hittir eiturkoppin Lokkahans. Hann 

lærir hana at vera ein rættan eiturkopp. Ímeðan royna kongur og drotning saman 

við einum eiturkoppaserfrøðingi at finna út av, hvat tey skulu gera at finna 

prinsessuna. Sum eitt ævintýr endar søgan í øllum góðum. Rani - ein nýggj 

byrjan er eitt heilt annað slag av bók. Tað er ein samtíðarsøga, sum í stuttum 

snýr seg um 11 ára gamla Rana, sum flytur á bygd við mammuni og eldru 

systrini, Anju, eftir at foreldrini eru farin frá hvør øðrum. Har skal Rani fóta sær 

í øllum hesum nýggja, nýggjum vinum, nýggjum skúla, og burtur frá pápanum, 

sum hann ikki sær nógv. Hann verður fyri happing, og tað skal hann eisini 

takkla. 

 

Lydia: - Bøkurnar eru ógvuliga ymiskar, var munur á at skriva bøkurnar 

báðar, onnur ævintýr, hin samtíðarsøga?  

Ingun: - Ja, tað er munur á, hvussu tú fyriheldur teg til tekstin. Onkursvegna 

hevur tú fríari spæl, tá ið tað er eitt ævintýr. Persónar, skapningar og hendingar 

í einum ævintýri eru onkursvegna órealistiskar. Har kann tað mest fantasiska 

henda. Í eini samtíðarbók, hinvegin, skulu hendingar og persónar vera so 

veruleikakend sum til ber fyri at hava trúvirði. Tað er størsti munurin. Málið er 



 

 

eisini øðrvísi. Í einum ævintýri kunnu tey brúka undarlig orð, meðan í samtíðar 

barnabókum skalt tú royna at raka málið, sum børn brúka fyri at fanga tey, 

soleiðis at tey kenna seg aftur. 

Lydia: - Tú hevur skrivað tríggjar bøkur í røðini Tey í 5.B – tann síðsta, 

Lokaða landið, er júst komin út og til lukku við tí. Kanst tú í stuttum greiða frá, 

hvat bøkurnar handla um? 

Helle: - Bøkurnar snúgva seg um 5 børn, sum kundu verið verulig børn. Tey 

ganga í Hoyvíkar skúla, men hetta eru ikki verulig børn, eg skrivi um. Eg royni 

at lýsa, hvussu lívið hjá teimum er, so ymisk sum tey eru. 

Lydia: - Tit brúka báðar tað fremmanda sum týðandi tátt í tykkara bókum. Í 

bókini um Rana møta vit barninum, ið flytur til eitt nýtt stað, har alt er ókent, 

og í bókunum um tey í 5. B kemur ein fremmandur vikarur at virka sum lærari í 

flokkinum, og hann hevur týðandi leiklut í øllum bókunum. Kunnu tit greiða eitt 

sindur frá, hvussu og hví tit brúka tað fremmanda? 

Ingun: - Í sambandi við bókina um Rana var tað tilvildarligt, tí tað gjørdist ein 

partur av søgugongdini at flyta á bygd. Eg vildi fegin lýsa, hvussu tað er at vera 

barn, tá ið foreldrini eru farin frá hvør øðrum, og tað at flyta á eitt fremmant 

stað. Tað fremmanda er við til at skapa forvitni, spenning og spurningar hjá 

lesarunum, tí tú veitst ikki, hvat fer at henda.  

Helle: - Tá ið tú sært okkurt nýtt og fremmant, fer hugflogið í gongd, og 

viðhvørt førir tað við sær, at tú gert okkurt skeivt. Tað er spennandi at hugsa, 

hvat tað fyrsta ein hugsar er, tá ið tú sært onkran fremmandan, og so tá ið tey 

læra viðkomandi at kenna, so vísir tað seg at vera ein heilt annar persónur. Slíkt 

dámar mær væl at eksperimentera við.  



 

 

Lydia: - Tit velja ymiskt við staðsetingini av hendingunum. Ingun, tú dylir 

navnið á bygdini, og Helle, tú brúkar verulig nøvn. Hvat ávirkaði tað valið? 

Ingun: - Grundin til, at eg brúki fiktiv staða- og bygdanøvn er tí, at eg komi inn 

á nøkur viðkvom evni. Tað gav mær frítt spæl at skriva tað, eg hevði hug til. 

Samfelagið er lítið, so skuldi eg brúkt verulig nøvn, hevði eg ikki havt líka frítt 

spæl, og eg hevði verið meiri avmarkað. Eg vil ikki hava, at nakar skal føla seg 

raktan. 

Helle: - Tað var natúrligari fyri meg at staðseta søguna, tí eg havi fingið 

hugskot til søguna, meðan eg havi gingið túr við hundinum runt um í Hoyvík 

og har á leið. Hóast bøkurnar fara fram í Hoyvík, so veit eg, at børn aðra staðni 

í Føroyum lesa tær. Eg havi tosað við nógv børn, og tey vilja gjarna kenna seg 

aftur í bókunum. Eg havi verið runt á nógvum skúlum í sambandi við 

útgávurnar, og har havi eg fingið nógv hugskot, so eg rokni við, at í næstu 

bókini fara børnini í bókini at vitja okkurt annað stað í Føroyum. 

Ingun: - Hóast eg brúki fiktiv staðanøvn og bygdanøvn, so haldi eg, at lesararnir 

kunnu kenna seg aftur í, at tað er eitt føroyskt samfelag. 

Lydia: - Tit skriva báðar um børn í 5. flokki. Hvussu ber tað til, at tit júst hava 

valt 5. flokk? Hví er hann áhugaverdur? 

Ingun: - Í grundini er eingin aldursbólkur meiri áhugaverdur enn nakar annar; 

tað veldst alt um, hvørji hugskot tú fært at skriva. Eg fekk hugskot um ein 11 

ára gamlan drong; hann er akkurát nóg gamal at duga at reflektera og hugsa 

djúpt um tað, sum hendir. Tey eru hvørki smábørn ella tannáringar. Ígjøgnum 

Rana lýsi eg stórusystrina, sum er tannáringur. Hann heldur, at hon er undarlig, 

bæði tað, hon sigur, og tað, hon ger. Eisini tað at hann merkir, at hann missir 

sambandið við hana. Hann ger sær nógvar tankar, eisini um mammuna, sum 



 

 

hann heldur er pínlig viðhvørt. Hann spyr nógv, til dømis um Tummas, sum er 

gamal drongur. 

Helle: - Eg haldi, at tað var hugskotið, sum kom fyrst. Tá hugsaði eg ikki, at tað 

skuldi vera ein ávísur málbólkur. Eg hugsaði eitt barn umleið 11 ára gamalt, 

sum ikki var tannáringur, men kortini nóg stórt at hava kenslur og vera eitt 

sindur sjálvstøðugt. Í grundini er málbólkurin vit øll, bæði børn og vaksin, tað 

veldst um, hvønn áhuga tú hevur.  

Lydia: - Hví hevur skúlin so týðandi leiklut í tykkara bókum? 

Helle: - Børn eru rættiliga stóran part av degnum í skúla og saman við vinfólki í 

skúlanum. Tað er natúrligt. Tað hevði verið skeivt, um tey bara vóru heima og 

ongantíð í skúla. Eg royndi at hava eina javnvág ímillum heim og skúla.  

Ingun: - Skúlin er ein stórur partur í gerandisdegnum hjá okkara børnum, so tað 

er natúrligt. Í mínari søgu byrjar Rani í nýggjum skúla, so tað er upplagt, at 

hann fyllir nógv í mínari bók. Eisini tá ið mann skal finna sær nýggj vinfólk, so 

er tað í flokkinum. Happing er eisini evni í mínari bók, og hon fer fram í 

skúlanum. 

Lydia: - Ingun, tú hevur eina einliga mammu við tveimum børnum sum 

miðdepil í tíni bók, og, Helle, tú hevur ein bólk av børnum. Hví hava tit valt 

tað? 

Ingun: - Í søguni eru foreldrini farin frá hvør øðrum, so tí er mamman einlig. Tá 

ið mann er komin í gongd við at skriva og er farin víðari við hugskotinum, so er 

upplagt at koma inn á nøkur viðurskifti, sum hava við hjúnaskilnað og einlig 

foreldur at gera. At vaksa upp hjá einligum foreldrum lesa vit ikki so nógv um. 

Helle: - Í mínum føri hevði eg hug at lýsa ein bólk av børnum og ymiskar 

støður, sum børnini koma í. Vit stríðast øll við ymiskt, sum vit hava heimanífrá. 



 

 

Tá ið eg taki ein bólk av børnum, havi eg møguleikan at lýsa tað at missa 

foreldur, sorg, etingarólag, álvarsliga sjúku og eina rúgvu av øðrum evnum úr 

sjónarhorninum hjá ymiskum børnum. Gerandisdagurin hjá hesum børnunum er 

ymiskur. Hóast tað eru Bergur og Barbara, sum eru so at siga høvuðspersónar í 

fyrstu bókini, so fáa vit gott innlit í hini børnini eisini. Í hinum bókunum fylgja 

við øðrum børnum í bólkinum. 

Lydia: - Tit nerta báðar við sera álvarslig mál í tykkara bókum. Eg haldi, at tað 

ber til at siga, at sorg er eitt týðandi evni í øllum bókunum. Sorg í samband við 

lívshóttandi sjúku, við tað at missa í samband við deyða (Jóhanna misti pápa 

sín) og at missa í samband við skilnað (Rani missir dagliga sambandið við 

pápa sín), og sorg, tí foreldrini ikki rúma børnini. Her hugsi eg um Annu og 

Niclas og Magnus. Hví lýsa tit tað? 

Ingun: - Tað er natúrligt at koma inn á sorgina hjá Rana í sambandi við, at 

foreldrini eru farin frá hvør øðrum. Hetta kenna børn, hvørs foreldur eru farin 

frá hvør øðrum. Hjá Niklasi er sorgin ein onnur enn hjá Rana; pápin drekkur og 

arbeiðir so nógv, at hann ikki rættiliga hevur tíð til Niklas. 

Helle: - Eg havi ikki hugsað, at sorg er so týðandi evni í mínum bókum. 

Jóhanna hevur mist pápan og syrgir hann; tað er so lætt hjá okkum at gita, 

hvussu onnur hava tað, men vit vita tað í grundini ikki. Sálartrupulleikar er 

eisini eitt evni í bókunum. At lýsa hesar myrku síðurnar geri eg, tí eg vil vísa, 

hvussu ymisk vit eru, og hvussu ringt tað er at skilja tað, um tú ikki roynir. Tá 

ið vit hyggja at fólki, sum syrgja ella eru sálarsjúk, halda vit, at tey eru løgin, 

men royna vit at fáa eitt betri innlit í teirra støðu, so síggja vit, at tað er okkurt 

annað, sum liggur aftan fyri atburðin hjá teimum. 

Lydia: - Eitt annað týðandi evni, sum bindur bøkurnar saman, er ótti og tað 

ófrættakenda. Í Rana er happing ein týðandi partur, og happingin roynir at 



 

 

stinga høvdið fram ígjøgnum Annusa viðmerkingar í 5. B. Magnus er fyri 

happing og umsorganarsviki. Kanst tú greiða frá tí, Ingun?  

Ingun: - Happing er eitt týðandi evni; Magnus er fyri happing øll árini í 

barnaskúlanum, so hansara støða er nógvar truplari enn hjá Rana, tí hann hevur 

eisini sosialar og fíggjarligar trupulleikar at dragast við. Hann hevur pápa, sum 

drekkur og er arbeiðsleysur, og eina mammu, sum ikki arbeiðir og ikki hevur 

orku at taka sær av børnum og heimi. Magnus er einsamallur við sínum 

trupulleikum og hevur ongan at fara til. 

Lydia: - Helle, hví megna hini at steðga Annu og byrgja fyri happing í tínum 

bókum? 

Helle: - Barbara roynir at halda fast í vinkonunum; hon minnist, hvussu stuttligt 

tær høvdu tað fyrr. Hóast hon næstan gevur eftir yvir fyri Annu, tá ið Anna 

heldur, at Jóhanna er blivin ov trupul at hava við at gera, so ger hon ikki tað. 

Hon fer at hugsa um eitt ávíst lag, hon hevur hoyrt, og tað fær hana at hugsa, at 

hon ikki má sleppa Jóhannu. Tí heldur hon fast. 

Lydia: - Ingun, í tíni bók er samspælið ímillum børn og vaksin sera ymiskt. Eg 

hugsi um foreldrini hjá Rana, hjá Niklasi og Magnusi. Hvussu eru hesar 

familjurnar ymiskar? Og hví reagera børnini so ymiskt?  

Ingun: - Viðhvørt fer søgan av stað vit tær, tá ið tú skrivar. Magakenslan stýrir 

eitt sindur, meðan tú skrivar. Fólk eru ymisk, familjur eru ymiskar og ymiskt 

samansettar. Í mínari bók eru tríggjar familjur, sum er ymiskar, tá ið tað ræður 

um fíggjarlig og sosial viðurskifti. Tí er samanspælið í familjunum ymiskt.  

Lydia: - Helle, tú kemur inn á vandan við sosialu miðlunum. Hví tað? 

Helle: - Børn í dag eru nógv á sosialu miðlunum. Tað kom nokkso natúrligt, at 

hetta gjørdist ein partur av bókunum. Anna er rættiliga einsamøll, tí situr hon 



 

 

nógv á Facebook og skrivar, og har hittir hon so henda mannin. Hon gevur seg 

út fyri at vera eldri, enn hon er, og meðan hesin maðurin, hon skrivar saman við 

gevur seg út fyri at vera ungur. Bæði lúgva tey um sín aldur. 

Lydia: - Ótryggleikin hjá børnunum er eisini eyðsæddur. Hvat skapar hendan 

ótryggleikan í bókunum?  

Ingun: - Tað skapar ótryggleika ikki at vera góðtikin í bólkinum. Tað skapar 

eisini ótryggleika hjá barninum at merkja, at karmarnir rundan um familjuna 

ikki eru tryggir. Hjá Magnusi eru bæði teir sosialu og fíggjarligu karmarnir 

ótryggir, tí pápin drekkur, og mamman hevur ikki yvirskot at taka sær av 

børnum og heimi; tey eru illa fyri fíggjarliga, og Magnus stendur einsamallur 

við einum trupulleika, sum tey vaksnu ikki hava orku at taka sær av.  

Helle: - Tað skapar spenning millum persónarnar. Eg royni at skriva soleiðis, at 

tað er okkurt, sum er spennandi, okkurt, sum er ræðandi, og eisini okkurt, sum 

er stuttligt. Soleiðis sum lívið nú einaferð er.  

Lydia: - Hví halda tit, at tað er umráðandi at skriva um samtíðina?  

Helle: - Eg havi ongantíð tímað at lisið fantasibøkur, so tí eri eg mest til 

samtíðarbøkur. Tað er hugskotið, sum gjørdi, at tað júst gjørdist hesar bøkurnar. 

Sum heild haldi eg, at tað er umráðandi, at vit kunnu lesa okkurt, sum vit kunnu 

spegla okkum í, eisini í trupulleikunum, sum koma fyri. Tað eru ikki nógvar 

samtíðarsøgur til børn á føroyskum.  

Ingun: - Tá ið mann finnur eitt hugskot at skriva um, so hugsar mann ikki, hvat 

vantar av bókum. Samtíðarbøkur kunnu skapa kjak og prát, bæði í heiminum og 

í skúla. Ofta koma evni fyri í bókunum, sum ikki verður tosað so nógv um.  

Lydia: - Hví hava tit valt at skriva hesar bøkurnar?  



 

 

Helle: - Mær hevur altíð dámað væl at skriva, og eg havi skrivað nógv til 

skuffuna. Ein dagin fekk eg hugskotið til hesa røðina, hon fylti bara meiri og 

meiri í høvdinum, so eg mátti fáa tær niður á pappír. Áðrenn eg visti av, hevði 

eg skrivað eina rúgva, eg gjørdist bilsin, at tað gjørdist so nógv. Fyribils havi eg 

hugsað 5 bøkur um tey í 5. b. So fáa vit at síggja, hvat hendir. Eg havi nógv 

onnur hugskot liggjandi. 

Ingun: - Eg skrivi, tí eg kann ikki lata vera. Tá ið eg fari í gongd, fái eg ikki 

slept, men má gera tað liðugt. Tá ið eg var liðug við fyrstu bókina um Rana, 

endaði hon har, tað í grundini er spennandi at halda fram. So eg mátti halda 

fram. 

Lydia: - Er væntandi, at tað fara at koma fleiri bøkur um Rana, Ingun? Eg 

hugsi um, at tú nertir við eyma spurningin um sambandið við pápan, nú 

foreldrini eru farin hvør til sítt? Vit hoyra, at pápin ikki er so atkomiligur fyri 

Rana, tá ið pápin hevur fingið sær nýggja damu við børnum. Og at Anja roynir 

at forða mammuni at fáa eitt serligt samband við Tummas, tí hon ikki vil, at 

Tummas skal koma í staðið hjá pápanum? 

Ingun: - Jú, tað kemur ein bók komandi ár um Rana, og har komi eg nærri inn á 

sambandið millum pápan og Rana og familjuna hjá pápanum. Eg komi eisini 

nærri inn á, hvussu sambandið millum mammu Rana og Tummas verður. 

Helle: - Fjórða bókin hjá mær er ávegis, og eg havi hugskot til ta fimtu. So fáa 

vit at síggja. 

Vit gleða okkum í hvussu so er at frætta meiri um Rana og Anju og tey í 5.b. 

Takk fyri!  

TEKSTUR: Turið Kjølbro 


