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Fyrst er at siga, at Føroyar hava ikki eina “nevnd” reint formliga, men bert ein lim og ein 
varðalim.  

Í verki hava hesir báðir kortini samstarvað á jøvnum føti um fyrireikandi arbeiðið, meðan bert 
tann formligi limurin hevur møtt á fundunum. Turið Sigurðardóttir og Oddfríður M. 
Rasmussen vóru fyrstu limir/varðalimir, og tá Oddfríður bar seg undan á vári 2015, varð heitt 
á undirritaðu um at vera tiltakslim. Tá var innstillingin fyri 2015 longu gjørd (“Og Mamma”, 
eftir Elina á Rógvi). Tað var ætlanin at Turið, eins og undanfarnu árini, skuldi møta til 
dómsnevndarfundin í Keypmannahavn, men av tí at henni barst frá, møtti eg á fundinum fyri 
hana í oktober 2015.  

Stutt eftir hetta - 31.10.15 tók Turið seg eisini úr nevndini og viðmældi at Paula Gaard kom 
inn sum tiltakslimur. Vit báðar hava síðani samstarvað um hetta arbeiðið og hava valt at skipa 
tað á tann hátt, at vit báðar eisini skiftast um at møta til fundirnar, so leingi sum vit eru í 
hesari nevndini.  

Arbeiðið er í tveimum: annar parturin er at lesa og meta um tær bøkur, ið verða innstillaðar til 
metingar – í verki hevur tað kortini verið so, at vit sjálvar hava sett okkum í samband við 
BFL og fingið tey at sent okkum tær bøkur, ið tey meta hava møguleika at standa seg í hesum 
høpinum, og so hava vit biðið um onkra umframt, um vit halda okkurt annað vera áhugavert. 
Vit kundu hugsað okkum at kunnað høvundar og onnur forløg um hesa mannagongdina og 
ábyrgdarbýtið, so eingin kennir seg umlopnan. Hóast føroyski barnabókamarknaðurin ikki er 
so ovurhonds stórur, so er kortini ikki óhugsandi, at okkurt fer aftur við borðinum hjá okkum 
– og tað er ikki okkara uppgáva at leita eftir bókum. Tað, vit gera, er at lesa hesar bøkur, hvør 
í sínum lagi. Síðani gera vit okkara egnu “topp-listar” um bøkur, ið vit halda vera 
áhugaverdar, sum vit so hittast og kjakast um, tá tíðin til innstillingina nærkast. Freistin at 
innstilla at hálvan marts, og innstillingin verður almannakunngjørd, saman við 
grundgevingini, á barnabókaráðstevnuni í Bologna fyrst í apríl. Í 2016 innistillaðu vit bókina 
“Stríðið um tað góða grasið” eftir Bárð Oskarsson. 

Tá allar innstillaðu bøkurnar eru almannakunngjørdar, byrjar seinni parturin av arbeiðinum, 
sum er hin mest tíðarkrevjandi, nevniliga at lesa og meta allar innstillaðu bøkurnar. Bæði 
limur og tiltakslimur lesa allar bøkurnar áðrenn 1. septembur. Tá hittast vit aftur við hvør 
sínum lista av bókum, sum vit kundu hugsað okkum at viðurkent; vit tosa saman um 
grundgevingar og bera saman styrkir og veikleikar við ta bókina, sum vit hava innstillað úr 
Føroyum. Tann, sum umboðar Føroyar á fundinum, er sostatt rættiliga væl ílatin til at luttaka 
í kjakinum á dómsnevndarfundinum. 

Heystið 2016 umboðaði eg Føroyar á dómsnevndarfundinum í Oslo, vinnarin (“Sølvasaga 
unglings”, eftir Íslendska høvundin Arnar Már Arngrímsson) varð almannakunngjørdur í 
nov.2016 



Nú havi eg umboðað Føroyar tvær ferð og haldi at tað er ein fyrimunur, at tað er ein ávísur 
kontinuitetur í arbeiðinum. Tað er gott at sleppa at venja seg  við samanhangin og “pallin” og 
at læra hini at kenna. Hetta er samstundis onnur av orsøkunum til, at vit hava valt, at báðar 
skulu hava høvi at møta regluliga á fundinum. Hin orsøkin er, at einasta samsýning ið verður 
latin, er fyri at skriva innstillingina og fyri fundarluttøkuna – um tiltakslimurin ikki fær høvi 
at møta, kemur viðkomandi sostatt at arbeiða púra ólønt, nakað sum virkar órættvíst, tá vit nú 
báðar lesa allar bøkurnar og leggja orku í at meta um tær.  Tað er eisini fakliga spennandi at 
sleppa at taka lut á hesum fundunum, so tað hevði verið spell, um bert annar limurin fekk 
høvi til at royna seg. Tí havi eg longu nú boðað samskiparanum frá, at tað í ár verður Paula, 
sum umboðar Føroyar og innstillaðu bókina í Reykjavík í heyst. 

Vit vilja fegnar hitta tykkum í rithøvundafelagnum til eitt prát um hetta arbeiðið og kanska 
harvið bæði fáa og geva íblástur til, hvussu vit møguliga kunnu brúka hesa virðislønina 
uppaftur betur til tess at varpa ljós á norðurlendskar barnabókmentir í Føroyum og á 
føroyskar barnabókmentir í norðurlondum. Tit eru sjálvsagt eisini altíð vælkomin at seta 
tykkum í samband við annaðhvørt meg ella Paulu, hava tit spurningar ella ivamál.  
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