
 
Ger húsligt arbeiði til eitt spæl – lurta eftir ljóðbókum ímeðan. 

Tú kanst lurta eftir ljóðbókum, tá tú: 

 ert á ferð – t.d. umborð á ferju, í flogfari, í 

bussi ella bili osfr. 

 arbeiðir – t.d. umborð á skipi ella heima, 

smíðar, málar, egnir, sker flak, bøtir trol, 

rættar og klippir myndir á teldu osfr.  

 gert húsligt arbeiði – t.d. vaskar upp, 

ruddar, dustsýgur, vaskar gólv, strýkur 

klæði, ger mat osfr. 

 íðkar frítíðarítriv – t.d. gongur ella rennur 

ein túr, arbeiðir í urtagarði, ert á seiðabergi, 

siglir ein túr við báti, venur í venjingarhøli, 

ert á café, teknar, málar, bindur, heklar, 

seymar, vevar, leggur putlispæl, osfr. 

 gert skúlaarbeiði, ert á bókasavni osfr. 

 ert seingjarliggjandi – t.d. liggur á 

sjúkrahúsi, hvíldarheimi ella ellisheimi osfr. 

 hvílir teg um dagin – ella ert farin til songar 

um kvøldið við eini góðari góðanáttsøgu 

  

  Ljóðbókatænastan 

Um tænastuna 

Ljóðbókatænastan er deild undir Landsbóka-

savninum, sum framleiðir og gevur út 

føroyskar ljóðbøkur – alt frá skúlabókum til 

skaldsøgur, yrkisbøkur og barnabøkur. 

Endamálið er at geva – fyrst og fremst fólki við 

serligum tørvi so sum blind, sjónveik, orðblind, 

vanfør, lesiveik o.o. – møguleika at lurta eftir 

einum so umfatandi og fjølbroyttum úrvali av 

føroyskum bókum sum gjørligt.  

Sbrt. bókasavnslógini, §22 stk. 1 og 2 og 

upphavsrættarlógini §17, stk. 3 hevur 

Ljóðbókatænastan rætt til at framleiða eina og 

hvørja bók til ljóðbók til fólk við serligum tørvi.  

Sum er, framleiðir Ljóðbókatænastan einans 

ljóðbøkur á fløgum. Framleiddu ljóðbøkurnar 

fáast til láns á bókasøvnunum, umframt at 

Bókamiðsølan fær nøkur eintøk at selja til 

bókahandlar kring landið, har almenningurin 

kann keypa tær. 

Samband 
Telefon: +298 340527 

Teldupostur: elinh@landsbokasavnid.fo 

Heimasíða: landsbokasavnid.fo/ljodbokataenastan 
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Ljóðbøkur 

Ljóðbókatænastan hjá 

Landsbókasavninum 

 

 



 
Blind, sjónveik og lesiveik annars hava stórt gagn av ljóðbókum 

Søgan 

Í 1987 fór táverandi MBF (Meginfelag teirra 

Brekaðu i Føroyum – í dag MEGD) við 

Margretu Næss sum stigtakara sjálvboðið undir 

at geva út ljóðbøkur.  

Í 2002 varð tænastan vinnuskrásett sum privat 

ljóðbókaforlag við heitinum Ljóðbøkur, og 

fyrsti almenni stuðulin var latin til tænastuna. Í 

2004 kom Ljóðbøkur á fíggjarlógina og í 2011 

var forlagið MVG-skrásett. Í 2016 var forlagið 

lagt undir Landsbókasavnið og er nú skipað 

sum ein deild á Landsbókasavninum við 

heitinum Ljóðbókatænastan.  

Aftrat sær hevur tænastan Ljóðbókanevndina, 

samansett av umboðum fyri brúkarar o.o. – so 

sum úr Sjóndeplinum, Blindafelagnum, Námi, 

MEGD (Meginfelag teirra ið bera brek), 

Býarbókasavninum, Landsbókasavninum, 

Felagnum fyri lesi- og skriviveik og Orðblinda-

lærarafelagnum. Ljóðbókanevndin hittist á 

fundi fýra ferðir um árið og viðmælir bøkur at 

framleiða sum ljóðbøkur. 

 

  Ljóðbøkur eru fyri øll 

Atgongd til ljóðbøkur er serliga umráðandi fyri 

tey, sum av ymiskum orsøkum ikki kunnu ella 

ikki hava møguleika fyri at lesa bøkur, tí tey eru 

blind, orðblind, lesiveik ella lesitarnað og t.d. 

ikki fáa hildið á einari bók orsaka av 

kropsligum tarni av ymsum slag.  

Men tað eru ikki bara fólk við serligum tørvi, 

sum lurta eftir ljóðbókum. Nógv ynskja at lurta 

eftir ljóðbókum, t.d. tá tey ferðast til arbeiðis 

millum bygd og bý, ella tá tey vilja gera okkurt 

annað samstundis, sum tey lurta, so sum at 

rudda, binda, mála hús og mangt annað. 

  

“Latið bøkurnar tala” 

Hækka vitanarstøðið 

Nógv ung eru, sum hvørki eri undir útbúgving 

ella í arbeiði – m.a. tí tey ikki hava nóg góðar 

lesiførleikar. Í dag seta arbeiðsgevarar støðugt 

hægri krøv til útbúgvingarstøðið hjá arbeiðstak-

arum.  

Umráðandi er at tryggja, at so nógv sum gjørligt 

gerast virkin á arbeiðsmarknaðinum. Tí er tað í 

samfelagsins áhuga, at lesitrupulleikar ikki forða 

fyri, at fólk fara undir útbúgvingar ella gerast virkin 

á arbeiðsmarknaðinum.  

Ljóðbókatænastan kemur teim lesiveiku til 

hjálpar við at geva teimum atgongd til 

ljóðbøkur. Hetta kann gerast ein týðandi 

íblástur og hjálp, sum stuðlar teimum í at fara í 

holt við eina útbúgving, soleiðis at tey seinni 

økja um sínar møguleikar fyri at fáa størv.  

  

 
Barnaljóðbøkur á netinum stóran týdning t.d. fyri útisetabørn 

Trýst á føroyskt mál og mentan 

Altjóðagerðin økir um trýstið uttanífrá á 

føroyskt mál og mentan – ikki minst á 

málmenningina hjá børnum. Kappingin við 

útlendsk miðlatilboð er hørð, og føroyskt er í 

stórari undirlutan, tá tað kemur til útboð av 

tilfari á móðurmálinum – ikki minst til børn og 

ung.  

Henda gongdin hevur varpað ljós á týdningin 

av at varðveita føroyskt mál, mentan og 

samleika – og her spæla ljóðbøkur ein týðandi 

leiklut.  

Tilflytarar 

Ljóðbøkur kunnu brúkast til undirvísing í 

føroyskum máli og vera við til at stuðla 

samlagingina av útlendingum í Føroyum. 

Útisetar 

Føroyskir útisetar kunnu fáa stóra gleði av 

føroyskum ljóðbókum á netinum – ikki minst 

tey, sum hava børn. Børnini fáa nógv burturúr 

at lurta eftir føroyskum barnabókum. Duga 

børnini føroyskt, eru størri sannlíkindi fyri, at 

familjan hevur lættari við at flyta heim. 

 

 


