
VIKUSKIFTI SOSIALURIN 20.  MAI  202234

UMMÆLI

MENTAN

LÍVIÐ ER STRÆVIÐ
Í nýggjari ungdómsskaldsøgu 
fylgja við ættleiddu gentuni 
Aud, sum upplivir happing 
og sjúku í familjuni. Bókin 
viðger nógv evni, sum eru 
viðkomandi fyri ungfólk, 
og hon er eisini góð hjá 
foreldrum at lesa
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Nýggj føroysk ungdómsskaldsøga er 
komin út. Bókin eitur Sólgrátur, og tað 
er Ingun Christensen, sum hevur skrivað. 
Bókadeild Føroya Lærarafelags gav út.

Skaldsøgan snýr seg um gentuna Aud, 
sum er ættleidd úr Bogotá, og sum veksur 
upp í einari føroyskari bygd, umleið ein 
hálvan tíma frá Havnini.

Í skúlanum verður Aud happað, tí hon 
hevur myrkan húðarlit, og hon fær eisini 
ljót boð sendandi frá einum ókendum 
nummari. So flytur besta vinkonan, Vígdis, 
til Havnar, og ilt verri gerst støðan av, at 
mamman er tunglynt og liggur í songini, 
eftir at hava mist beiggjan, og at fastirin, 
sum Aud er ógvuliga góð við, gerst 
álvarsama sjúk.

Tá ið søgan byrjar, er Aud nýliga blivin 
tilvitað um sítt upphav, og tað fær hana til 
at kenna seg einsamalla. Hon droymir um 
at fara til Bogotá at leita eftir familju sínari, 
men hon veit, at tað er nærum ógjørligt, 
tí hon varð funnin á gøtuni, so ongin veit, 
hvørji biologisku foreldur hennara eru.

Støðan batnar, tá ið ein nýggjur 
drongur kemur í flokkin. Markus er heldur 
ikki heilt sum hini, og tey bæði, Aud og 
hann gerast góðir vinir. Markus hevur 
tailendska mammu og føroyskan pápa, 
og so hevur hann ein vinmann, sum situr í 
koyristóli.

Men best sum alt tykist ganga rættan 
veg aftur hjá Aud, hendir nakað, sum 
broytir alt. Hvat tað er, skal lesarin sleppa 
at finna út av sjálvur.

Hetta er í stuttum tilfarið, sum 
skaldsøgan Sólgrátur er bygd úr. 

Í fyrstu atløgu tykist skaldsøgan at vera 
eitt sindur tilgjørd. Tú fært sum vaksin 
lesari eina kenslu av, at skaldsøgan tilvitað 
er bygd eftir einum leisti, har miðað 
hevur verið eftir, at hon skal innihalda so 
nógv sum til ber av evnum og tvístøðum, 
sum rigga væl at viðgera í 7.-10. flokki í 
fólkaskúlanum.

Umframt spurningin um ættleiðing, 
familju og uppruna, hava vit evni sum 
happing, nethapping, forelskilsi, samkynd, 

rúsdrekka, sjúku, sjálvmorð, sálarkvøl, 
strongd – fyri at nevna nøkur.

Tað kann væl vera, at so er, men tað 
hevur í hvussu er eydnast rithøvundinum, 
saman við ritstjórunum á Bókadeild 
Føroya Lærarafelags, at skapa eina góða 
og áhugverda ungdómsskaldsøgu burtur 
úr øllum hesum, sum bæði er væl skrivað, 
og hongur væl saman. Onkrar smávillur 
eru, men tær eru fáar og hava mest sum 
ongan týdning fyri innihaldið.

Sum foreldur er tað serliga áhugavert at 
lesa um, hvussu ung í aldrinum 14-16 ár, 
tá ið so nógv leikar á av øllum møguligum 
í teirra egna lívi, og tey skulu finna út av, 
hvørji tey eru ella vilja vera, samstundis 
hugsa um trupulleikarnar hjá foreldrunum 
og øðrum vaksnum, men vilja ikki 
liggja teimum til byrðu. Hetta er eitt 
gjøgnumgangandi tema, sum kemur fyri 
fleiri ferðir, tá ið Aud ikki vil fara til pápan 

við sínum trupulleikum, tí hon heldur, at 
pápin hevur ovmikið at bera longu sum er.

Tað er ein stór ábyrgd, vit vaksnu 
leggja á tey ungu. Sæð í hesum ljósi, er 
hendan skaldsøgan eisini góð fyri foreldur 
at lesa, og hon skrivar seg beinleiðis inn 
í aktuella kjakið um sálarstøðuna hjá 
teimum ungu í dag, og tað er gott. Tað 
er ikki altíð, at vit fáa gjørt so nógv við 
støðuna, men tað er gott, at onkur ger 
vart við tað, so at vit vaksnu verða meira 
tilvitað um, hvussu nógv tað hevur at 
týða fyri tey ungu, at foreldrini og ommur 
og abbar hava tað gott, og at hendan 
umsorgan kann gera, at tey ungu seta seg 
sjálvi til viks, júst tá tey sjálvi hava mest 
brúk fyri stuðli og umsorgan.

Eg havi í øðrum ummæli her í blaðnum 
verið inni á spurninginum um, hvat ein 
rithøvundur kann loyva sær at skriva um. 
Kann ein hvítur føroyskur rithøvundur 

skriva út frá sjónarhorninum hjá einum 
persóni við døkkari húð, sum hevur 
sítt upphav í einari heilt aðrari mentan, 
soleiðis sum Ingun Christensen her ger? 
Kunnu rithøvundar yvirhøvur loyva sær 
at skriva út frá øðrum sjónarhornum 
enn sínum egna, tað vil siga sínum egna 
kyni, sínum egna húðarliti, sínum egna 
mentanarliga uppruna og so framvegis?

Sjálvur haldi eg ikki, at nakað mark 
eigur at vera, men úti í heimi eru ymsar 
meiningar um tað. Eg hevði neyvan 
sæð meg føran fyri at skriva eina søgu í 
sjónarhorninum hjá einum drongi, sum 
var ættleiddur út Bogotá, men soleiðis eru 
vit so ymisk, og tað er gott. Spurningurin 
er, um teir lesarar, sum sjálvir eru 
ættleiddir, kenna seg aftur í søguni, tá ið 
tey lesa Sólgrátur. Hesir spurningar eru 
áhugaverdir spurningar, sum eisini kunnu 
takast upp, tá ið bókin verður lisin og 
viðgjørd í skúlanum.

Sólgrátur er tólvta bókin hjá Ingun 
Christensen í tólv ár, og mær vitandi 
er talan um fyrstu ungdómsskaldsøga 
hennara. Hon gav í 2014 út Skuggamyndir, 
sum er stuttsøgusavn til ung, og annars 
hevur hon givið út endursagdar sagnir og 
bøkur til smærri børn.

“Umframt 
spurningin 

um ætt leiðing, 
familju og 
uppruna, 

hava vit evni 
sum happing, 
nethapping, 
forelskilsi, 
rúsdrekka, 
sjúku, sjálv-

morð, 
sálarkvøl, 
strongd – 

fyri at nevna 
nøkur”


