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Tú skalt velja eitt av hesum evnunum og skriva um tað:

1. Nýggj tíð er komin      .................... s. 3

• Greina og tulka stuttsøguna

Yvirskrift: Nýggj tíð er komin

2. Hvat skal eg skriva      .................... s. 6

• Greina og tulka yrkingina

Yvirskrift: Hvat skal eg skriva

3. Vár hjálpir neyðstøddum um allan heim  .................... s. 7

• Greið í stuttum frá, hvat blaðgreinin er um
• Greina blaðgreinina
• Hvat heldur tú um hjálpararbeiði sum heild?

Yvirskrift: Vár hjálpir neyðstøddum um allan heim

4. Kemilux        .................... s. 8

• Greina og tulka lýsingina

Yvirskrift: Kemilux    

5. Sjálvsøkni       .................... s. 9

• Brúka yrkingina sum íblástur og skriva um sjálvsøkni

Yvirskrift: Sjávsøkni
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1. Nýggj tíð er komin

• Greina og tulka stuttsøguna

Yvirskrift: Nýggj tíð er komin

Nýggj tíð er komin

Hondin lá føst og væl vand um skaftið á knívinum. Fremstifingur lá út á blaðið. Rugflísin var væl 
smurd. So legði mamman borðknívin frá sær. Tók tjógvið upp. Helt tað inn ímóti tí smáblomstruta 
kyrtlinum. Við dálkinum skar hon nú langar álir av kjøti, sum hon kvikliga pettaði sundur og legði á 
teir smurdu breyðbitarnar. So fór hon yvir og skræddi ein bita av silvurpappíri burtur av rulluni, sum 
hekk uppi yvir køksborðinum. Hon laðaði bitarnar oman á hvønn annan og ballaði silvurpappírið 
væl rundanum. Trýsti saman. So var matpakkin liðugur. Lá har á borðinum millum allar molarnar 
og bíðaði eftir at sleppa avstað. 
Flosi svølgdi, men bitin lá við sama lag aftast á tunguni. Argur tók hann krússið og drakk. Kulkaði í 
seg. Tá hjálpti. Bitin hvarv oman ígjøgnum vælindið. Bara nakrir bleytir molar lógu eftir á tunguni. 
Hví skuldi hann vera so býttur í morgun? Ikki fáa svølgt? Einki var at ræðast. Púrt einki. Hann 
skuldi í stórbygdina í skúla. Ja, men har var hann kendur. Hevði ofta verið har og vitjað ella gjørt 
ørindi. Ferðast har fleiri ferðir. Visti væl, hvar ið skúlin var, og hvussu hann sá út. Hevði verið inni í 
honum eisini. Á framsýning á onkrari stevnu. Og til onkran sjónleik um jóltíðir. Hví skuldi hann tá 
vera so illa fyri í morgun, nú hann skuldi við bussinum um eina løtu? Taskan stóð klár á beinkinum. 
Jakkin hekk úti í forstovuni. Nýggjur jakki. Sama slag sum teir gingu í nú inni í stórbygdini. So her 
var einki at óttast fyri. 
Flosi suffaði. Tók matpakkan og mjólkarfløskuna, fór yvir og koyrdi í taskuna. Stór nýggj taska. Við 
skínandi lásum sum kliktu spakuliga og nýggj, tá ið hann læt aftur. Hann fór í jakkan og tók taskuna 
í hondina. Mamman stóð longu og vaskaði upp. Hon smíltist til hansara og blunkaði, tá ið hann 
segði farvæl, nú fór hann. 
Tá ið hann at vísa seg líkasælur kom sleingjandi inn í skúlastovuna, bretti hann sær á og rætti rygg-
in. Innkomin hvakk hann við og steðgaði á. Dekan fari! Hvar skuldi hann sita? Øll hini vóru sum 
heima her, tað sást á teimum. Tey vaggaðu á stólunum, gingu og mólu til og frá, róptu ymiskt og 
flentu og gnístu. Flosi læt kvikliga eyguni ferðast niðan eftir røðunum av borðum og stólum. Sum 
leitaði hann eftir onkrum. Bara onkrum eitt lítið sindur kendum andliti, sum hann kundi heilsa uppá, 
smílast til ella okkurt. Og hann var heppin. Ein drong kendi hann. Jógvan sat har yviri. Teir høvdu 
spælt saman onkuntíð, hann hevði verið her og ferðast. Teir vóru einki serligt mát soleiðsni, men 
hvat so? Flosi fór beina leið yvir til Jógvan ígjøgnum alt hurlið av næmingum. 
“Halló, hin gamli, kom og set teg her.”
Flosi dalaði niður á stólin har hjá Jógvani. Skjótt stóðu fleri uttan um teir og vóru spurin. Hann var 
ein partur av heildini. Eisini hasin snøggi Regin við tí erpna gongulagnum og tí hástóra eygna-
bránum. Hann setti seg á borðið hjá Jógvani. Klikti eitt svíðandi klikk á kjálkan á Flosa, bretti sær á 
og spurdi, sum gjørdi hann Flosa ein stóran heiður at spyrja: 
“Hvaðani ert tú? Hvussu eitur tú?”
Men Flosa dámdi henda Regin, dámdi at verða spurdur, at sleppa at práta við hann.
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Í døgverðatímanum hugdi Flosi at, hvussu hini bóru seg at. Eingin dró nakað upp úr taskuni ella 
setti seg at eta. Tey fóru øll danguldrívandi út á gongina. Flosi lætst sum einki, læt tasku og mat 
standa í frið í skúlastovuni og fór aftan á teimum. Mitt í hesum lítla riðilinum kendi hann seg væl. 
Hvar mundu tey nú fara? Hvat mundu tey ætla? 
Uttanfyri gekk leiðin beinleiðis yvir í eitt bakarí. Tey stóðu og trokaðust millum ein hitaovn og 
diskin.
“Ein stóran pakka av kips og eina kola,” ljóðaði uppaftur og uppaftur í saman. Flosi stóð bara har. 
Hann hevði ikki eitt oyra uppi á sær, men lætst ikki um vón. 
Uttanfyri varð eitt øgiligt kipsagresj og ein grúilig slurkan av hesi brunu sukursevjuni. Regin stóð 
mitt í riðilinum og reypaði. Hann var so harðmæltur, at øll máttu lurta eftir honum alla tíðina. Flosi 
visti, at hann var haðani úr bygdini. Hví mundi hann ikki eta heima við hús? Mundi tað vera ov 
keðiligt? Var eingin heima nú mitt á degi kanska? 
“Hygg, vilt tú ikki hava?” spurdi ein genta úr flokkinum og rætti Flosa pakkan. Flosi rendi hond-
ina niður í posan og fylti upp í nevan av hesum hvøssu saltaðu eplaflísunum. Hann takkaði fyri og 
hugdi at gentuni. Um hálsin hevði hon vavt eitt turriklæði. Ikki var kalt í dag, men kanska treivst 
hon í hasum. Í oyralippuni hevði hon eina lítla bláa glasperlu. Stuttligt hevði verið at nomið við 
hasa oyralippuna.
Í bussinum á veg heim seinnapartin var Flosi ómátaliga svangur. Gorhungraður. So hvørt sum buss-
urin ók ígjøgnum bygdirnar, tømdist hann. Nú vóru eingir næmingar eftir, bert ein tilkomin maður, 
sum sat heilt har frammi og prátaði við bussføraran, og so Flosi, sum sat heilt har afturi. Flosi sat og 
ivaðist. Skuldi hann? Jú, svongdin dreiv hann. Hann fór í taskuna eftir matpakkanum og mjólkar-
fløskuni, sakk niður í horninum har afturi soleiðis, at hann sat aftan fyri sessirnar og sást ikki. Hann 
smoygdi silvurpappírið upp, tók eina breyðflís og beit í. Han hevði hug at blunda, meðan hann 
tugdi. Hetta var gott. Ikki tað sama sum hatta lúsa kipsið. Hann beit og tugdi, til allar breyðflísarnar 
vóru farnar niðurum. Drakk av fløskuni uppímillum. Silvurpappírið rullaði hann saman til ein lítlan 
bólt, sum hann væl nøgdur spældi við, meðan bussurin hurraði seigliga fram á leið. 
Við hús var eingin inni, tá ið hann kom. Hann fór beint inn á kamarið hjá sær, tók úr skuffuni einar 
tveir pengaseðlar, sum hann legði í eina bók niður í taskuna. Einki skuldi hann standa sum eitt neyð-
ardýr við ongum oyra inni á bakarínum í morgin. Lort heldur. 
So fór hann oman í kjallaran eftir súkkluni. Læsti hana upp og fór útum við henni. 
Hann súkklar. Syngur eitt lag, sum hann sjálvur ger, meðan hann syngur. Lagið fer dalandi upp og 
niður, stundum smoyggir tað sær inn ímillum tveir vanligar tónar. Tá verður tað so løgið, so syrgi-
ligt ella okkurt annað, sum ger, at tað fer at svíða í eygunum. Okkurt seyrar upp úr kjálkunum og 
leggur seg heitt og eitt sindur prikut inn undir eygnalokini. So tað fer at svíða í eygunum av at gera 
lagið. Samstundis roynir hann at læra seg tann nýggja setningin til í morgin. Hann syngur við tí 
nýggja lagnum: Ich bin, du bist, er ist, sie ist. Da, da, haaa. Es ist, wir sind...
So verður heldur tungt at traðka niðaná. Hann fer av og leiðir súkkluna. Ovast í brekkuni stendur 
hann eina løtu og hyggur út á sjógv. Ein æðubólkur kemur duffandi. Ein brún mamma við nógvum 
brúnum ungum. Hinumegin sundið hurrar ein kompressari. Teir spreingja eitt petti av oynni burtur 
og tveita tað á sjógv. Aftaná fer ein kløn grótál at liggja út eftir sjónum og eitt grefligt arr fer at gapa 
opið uppi yvir grótálini. Hann hevur sæð tað nógva aðrastaðni, í nógvum øðrum bygdum, tá ið hann 
hevur verið og ferðast.
Hann fer aftur upp á súkkluna. Syngur aftur omaneftir. Ich bin – da dumm, da dumm (høgt), sie ist 
da dumm, da dumm (lágt) sie sind tra, la, la, du bist da, da, ihr seid ha, ha, ha, ha...
Vindurin strýkur tár úr eygum hansara. Tey leggja seg sum kaldar rípur um vangarnar. 
Morgunin eftir standa Flosi og mamma hansara aftur í køkinum. Hon blunkar vinarliga til hansara, 
nú hann stendur búgvin at fara við taskuni í hondini. Í taskuni liggur bæði matpakki og mjólkar-
fløska. Enn stendur hann eina løtu og dregur á bæði. Skal hann siga sum er við mammuna? Um 
ikki at smyrja honum mat at hava við? Siga henni, at tað er óneyðugt? Nei. Okkurt heldur honum 
aftur. Hann fær seg ikki til at siga hetta við hana. Dámar tað einki. So hann lætst sum einki. Rópar 
farvæl og heldur á dyr. Hann er eitt sindur ullintur innan. Illa við um peningin, hann hevur við sær í 
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morgun.
Sum hann klívur upp í bussin, roynir hann at ugga seg sjálvan eitt sindur. Matpakkin kemur jú væl 
við á ferðini heim aftur seinnapartin í dag... Hann setur seg afturá í tí stóra bleyta stólinum og kagar 
út ígjøgnum tann váta rútin. Eitt sindur løgið er hetta kortini. Men, suffar hann, alt er løgið. 

Marianna Debes Dahl, Ung orð 2, 1985
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2. Hvat skal eg skriva 

• Greina og tulka yrkingina

Yvirskrift: Hvat skal eg skriva

Hvat skal eg skriva
hvat skal eg skriva
tá tjúkka skaddarsurkið
forðar fyri sól í sinni
tankatokan hongur tung og trá
og alt sum melur í minni
av gráum og gráligum ber brá

hvat skal eg syngja
tá slitin stemmubond
láta við litleysum ljóði
likam og lyndi eru lofnað
og tankin taktin og tónin
glíða og græla á grýtutum gøtum

tá er gott at leita
til teirra sum eg elski
sum elska meg á sama hátt

tá livna aftur
litir og ljós og skuggar -
alt er aftur gott

Bárður á Lakjuni, Lívsins dansur, 2020

Ljóðfílan liggur á 
framsíðuni saman 
við uppgávuni 
undir ”fylgiskjøl”
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3. Vár hjálpir neyðstøddum um allan 
heim

• Greið í stuttum frá, hvat blaðgreinin er um
• Greina blaðgreinina
• Hvat heldur tú um hjálpararbeiði sum heild?

Yvirskrift: Vár hjálpir neyðstøddum um allan heim

Greinin liggur 
á framsíðuni 
saman við upp-
gávuni undir 
”fylgiskjøl”

KVINNA 03/2020 77KVINNA 03/202076

MÍTT ARBEIÐSLÍV

Vá r  h j á l p i r 
n e yð s t ø d d u m 
u m  a l l a n  h e i m

Hon hevur upplivað meira av heiminum og lívsins skuggasíðu enn tey flestu. Hon vil gera 
mun og veita hjálp til teirra, ið eru hart rakt av vanlukku, kríggi og vesaldómi. Hon setir 
einstaka menniskjað og boðið um næstakærleika fram um alt annað, tí grundleggjandi 
eru øll í sama báti, heldur hon. Vit hava hitt Vár í Dali, sum hevur nógvar royndir sum 
sjálvboðin hjálpari í fleiri londum og nú starvast sum serligur ráðgevi hjá Reyða Krossi.

EFTIR JÁKUP BOGA JOENSEN MYNDIR RÓSA TOVUDÓTTIR, PRIVATAR OG REYÐI KROSSUR

Milda lyndið, blíða smílið og vinaliga tónalagið brýtur beinanvegin 
múrin. Hon hyggur djúpt inn í eyguni og er sjáldsama nærverandi. 
Tað, hon sær, er menniskjað. Púra uttan fordómar. Eingin 
døming. Næstakærleikin letur seg ikki avmarka. Hann er bara. 
Grundleggjandi er eingin munur á ríkum og fátøkum, littum 
og hvítum, kristnum og muslimum. Og so framvegis. Øll eru 
menniskju. Tað er sjálv kjarnan í hennara hugsjón og dagliga 
starvi. Hjálp verður veitt teimum, ið treingja og tørva. Og hon letur 
gleðiliga burtur av sær sjálvari. 
Vár í Dali er 31 ára gomul. Hon er fødd í Havn, men er uppvaksin 
og hevur búð størsta partin av lívi sínum í Danmark. Mamman er 

føroysk, og pápin er dani. Sjálv tosar hon danskt, men skilir væl 
føroyskt og vitjar javnan familju, vinir og kenningar í Føroyum. 
Vár starvast hjá Reyða Krossi og hevur upplivað meira av lívinum 
og lívsins skuggasíðu enn tey flestu. Ikki umvegis myndir í alheims 
miðlum, men á staðnum, har tað veruliga hendir. Ógvusligar 
náttúruvanlukkur, ið knúsa og oyða alt livandi eins og materiellar 
ognir. Kríggj, neyð og vesaldóm. Menniskju, ið svølta og ikki fáa 
mat í munnin. Sjúku og deyða. Úr londum í Afrika og Ásia til 
Latínamerika. Og flóttafólkastreymin úr eitt nú Sýria til Evropa. 
Fólk, ið eru flýggjað undan borgarakríggi, bumbum og harðrendum 
stýri í heimlandinum. 

Navn: Vár í Dali
Aldur: 31 ár
Útbúgving: Hevur lisið altjóða 
mentan, mál og menning á 
Roskilde Universitet
Starv: Ráðgevi hjá Reyða Krossi

m í t t  a r b e i ð s l í v
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4. Kemilux

• Greina og tulka lýsingina

Yvirskrift: Kemilux

At hava í huga, tá tú greinar og tulkar:
- lýsingaslag
- endamál/boðskap við lýsingini
- sendara og móttakara
- ljóð og tónleik
- litir og ímyndir
- málburð
- huglag
- snildir, ið verða nýttar
- eydnast tað lýsingini at fáa boðskapin fram? Grundgev

Lýsingin liggur á 
framsíðuni saman 
við uppgávuni 
undir ”fylgiskjøl”
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5. Sjálvsøkni

• Brúka yrkingina sum íblástur og skriva um sjálvsøkni

Yvirskrift: Sjálvsøkni

Sjálvsøkni
Eg eg eg
Meg meg meg
Mín mín mín

Títt títt títt

Svín svín svín

Heðin M. Klein, Vatnskorpur fyri tøgnina, 2012


