
1. 10 ára broytingin 

Uppgávuorðing 

Greina og tulka stuttsøguna. 

Yvirskrift: 10 ára broytingin 

10 ára broytingin 

„Hevur tú nakrantíð hugsað um at gera sjálvmorð?” 

„Í míni djúpastu, svørtu depressión kanska, hví spyrt tú, Elin?” 

„Nei, eg bara spurdi.” 

Tey høvdu sitið á einari kafé og tosað um gamlar dagar umleið ein tíma. Frank hevði einki hoyrt frá 

henni, síðani hon fór frá honum og giftist einum øðrum. Hetta vóru 10 ár síðani. Knappliga ein 

dagin, fyri einari viku síðani, ringdi hon og bjóðaði honum ein kafiimunn. Hon sá øðrvísi út enn 

seinast, hann sá hana. Eldri. Hon hevði heldur ikki tað unga skapið meira, men tað vóru jú eisini 10 

ár síðani, tey sóust seinast. 

„Eg mundi gjørt tað einaferð,” segði hon við einum varligum brosi. 

„Hví?” 

Hon hugdi burtur, sum skammaðist hon av onkrum. „Eina aðra ferð, ókey, Frank?” 

„Sjálvandi orsaka, at eg spurdi so …” 

„Tað bilar einki. Tað var eg, sum byrjaði.” 

Hon smíltist aftur. 

Frank legði til merkis, at tenninar vóru hálvbrúnar. Helst av ov nógvum kaffi. Hann mintist, hvussu 

hvítar tenn hon hevði fyrr. 

Frank hugdi út gjøgnum vindeygað. Uttanfyri sótu tvey ung á einum bonki. Gentan græt, og 

drongurin hevði hendurnar millum knøini. Hann sat eitt sindur frá gentuni á bonkinum og hugdi 

niður í jørðina. 

„Hví tekur hann ikki um hana og uggar hana? hugsaði Frank. 

"Hvat hugsar tú um?” 

„Um teg,” leyg hann. 

„Hvat um meg?” 



„Um hvussu vakurt hárið hjá tær er, tá ið tað fellur fram fyri andliti tínum, tá ið tú ert nervøs og 

hyggur niður.” 

Hon hugdi niður. 

„Tú mást ikki siga sovorðið.” 

„Hví?” 

„Tí tað passar ikki.” 

Hann sá, at hon meinti tað. 

„Jú, tað ger,” leyg hann. 

Hon smíltist, og hann smíltist aftur. 

Hon var ikki so vøkur sum fyrr. Hon var ikki so eggjandi. 

Hon plagdi at vera ein genta, sum mann snaraði høvdinum úr lið av, tá ið hon fór fram við tær á 

gøtuni. Nú var hon broytt, og henda tíggju ára broytingin hevði ikki verið góð við hana. 

Uttanfyri var drongurin farin, og gentan sat eftir, enn grátandi. 

„Frank, um tú hevði kunnað farið aftur í tíðina fyri at broyta okkurt, hvat hevði tú so broytt?” 

Frank visti, hvat tað var, sum hon hugsaði um, men segði bert: 

„Eg veit ikki rættiliga. Eg haldi, at eg hevði flutt heimanífrá fyrr.” 

„Eg hevði ikki gift meg við Óla.” 

Tøgn. 

Frank hugdi niður í kaffikoppin. 

„Frank, minnist tú tíðina, tá ið vit bæði vóru saman? Tað vóru dagar. Tú plagdi at koma til 

vindeygað hjá mær mitt um náttina, og vit fóru niðan í plantasjuna og …” 

Hon steðgaði og hugdi at honum. 

„Kunnu vit ikki fara aftur til teir dagarnar?” spurdi hon næstan biðjandi. 

„Eg haldi ikki,” segði hann. „Vit eru ikki tey somu, sum vit vóru tá. Eg eri ikki tann sami.” 

Hon hugdi óskiljandi at honum. Frank sá, at hon var grátinum nær. 

„Eg haldi ikki, at vit bæði passa saman meir.” 

„Kunnu vit ikki royna?” 

„Eg haldi ikki …” 

„Góði?” 

Nú sóust tárini í eygum hennara. 

Frank hugdi burtur. 

„Tað ber bara ikki til,” segði hann og reistist. 



Tá ið Frank kom heim, hoyrdist ljóðið av sjónvarpinum úr stovuni. Hurðin var á glopp, og í tí hann 

steig inn, hoyrdi hann eina rødd spyrja: „Nú, hvussu var?” 

„Ræðuligt. Eg hevði ynskt ...” 

„Hvat?” 

„At alt ikki var so trupult.” 

„C'est la vie. Eg tímdi ikki at gera mat, tí eg visti ikki, nær tú fórt at koma heim.” 

„Tað bilar einki. Eg fari í song.” 

„Eg komi beinanvegin, eg skal líka síggja endan á hesum filminum.” „Góða nátt, Jákup.” 

„Góða nátt, góði.” 

 

Sámal Soll, Glasbúrið, 2015



2. Til tey stressaðu 

Uppgávuorðing 

Greina og tulka yrkingina. 

- Legg dent á, hvønn boðskap yrkjarin vil hava fram. 

Yvirskrift: Til tey stressaðu 

Eg síggi tykkum skunda tykkum inn í tykkar’ dag 

eg síggi tykkum smárenna stunandi avstað 

eg síggi bagatellirnar sum stressa tykkum ja 

eg síggi enntá sorgirnar um hendan dagligdag 

 

Nær flenna tit nær elska tit nær eru tit í topp 

nær klemmast tit nær hugsa tit at nú má vera nokk 

nær síggja tit í eyguni eitt lítið nervasjokk 

sum kemur óansæð – um tit ei siga stopp 

 

Kom og verið meira vakin 

kom og dansið meira nakin 

kom og haldið meira saman 

kom og steðgið á for tramin 

 

Eg siti nú um dagarnar og hugsi hvat er rætt 

um tykkum yvirstressaðu sum vilja upp á slætt 

eg skilji tykkar’ støðu og eg veit tað ei er lætt 

fyrr enn fyrsta milljónin fær alt at ganga púra glatt 

 

Hóast rákið er til høgru 

eru hjørtuni til vinstru 

tí eingin sleppur undan at 

verja okkar’ minstu 

 

Orð og lag: Eyðun Nolsøe 

Av útgávuni 80'ini, Frændur, 1988



3. Danny 

Uppgávuorðing 

Greið í stuttum frá, hvat greinin er um. 

Greina blaðgreinina. 

”Lívið skal ikki takast for seriøst,” sigur Danny Baldursson. Hvat heldur tú um hesa útsøgnina? 

Yvirskrift: Danny 

Blaðgreinin er viðfest sum eykatilfar. 
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4. Oyggjar 

Uppgávuorðing 

Greina og tulka myndina. 

Í viðgerðini skalt tú m.a. greiða frá 

- tí, sum tú veitst um myndina 

- myndaslagi (málningur, fotomynd, viðgjørd mynd, lýsing e.a.) 

- innihaldi 

- hvussu myndin er skipað (t.d. forsýni, miðsýni og baksýni) 

- sjónarhorni 

- litum og ljós 

Hugleið um evnið "Fartelefon og einsemi" 

Yvirskrift: Oyggjar 

 
Pawel Kuczynski, 2015 



5. Eg havi tað gott 

Uppgávuorðing 

Greina og tulka lýsingina 

Í viðgerðini skalt tú m.a. greiða frá:  

- hvat lýsingin snýr seg um 

- hvat endamálið við lýsingini er 

- hvør sendari og móttakari er 

- hvussu huglagið er 

Yvirskrift: Eg havi tað gott 

 

 

 

 

Lýsingin er viðfest sum eykatilfar. 
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