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Nebelong, Lisbeth: Færøblues  
Hovedland, 2008. - 399 sider   

I februar 2000 vender cellisten Kári efter 25 år hjem til 

Tórshavn for at give koncert. Gensynet med barndom-

mens land vækker erindringen om alle de skelsættende 

begivenheder, der gjorde ham til mand og kunstner. 

 

 

 

 

Nielsen, Jóanes: Glansbilledsamlerne  
Torgard, 2008. - 265 sider   

Af årgang 1952 på den katolske privatskole i Tórshavn 

dør 5 drenge. Kun Karí, der er venner med dem alle, 

overlever. 

 

 

 

 

Poulsen, Tóroddur: Blodprøver  
Edition After Hand, 2002. - 96 sider   

Digte som giver prøver på det hjerteblod, der udgør fæ-

røsk natur og mentalitet. 

 

 

 

 

Færøerne  



46.6  

Debes, Hans Jacob: Færingernes land : historien 

om den færøske nutids oprindelse  
Multivers, 2001. - 307 sider  

Færøernes historie og samfundsudvikling fra vikingetid 

til bankkrise med en udførlig beskrivelse af den nationa-

le bevægelse og politiske bevidstgørelse siden 1870erne.  

 

 
Heinesen, William: Tårnet ved verdens ende : en 

poetisk mosaik-roman om den yngste ungdom 
Gyldendal, 1976. - 183 sider  

Erindringsroman om forfatterens barndom på Færøerne 

 

 

 

 

Henriksdóttir, Silvia: Sig at du lyver  
People's Press, 2011. - 315 sider   

Selvbiografisk roman fra Færøerne om at vokse op i en 

familie, der var meget præget af, at den var med i en eks-

trem kristen sekt. Første halvdel af romanen er en skil-

dring af hvordan hovedpersonen som barn bliver seksu-

elt misbrugt af sin stedfar. Anden halvdel er en kronolo-

gisk beretning om voksenlivet med gentagne opgør med 

moderen. 

 

  

 

Hoydal, Gunnar: Dalen  
Torgard, 2008. - 252 sider   

Fabulerende skildring af den 12-årige dreng Pálls ople-

velser på et færøsk tuberkulosesanatorium, hvor hans far 

er opsynsmand. 
 

 

Isaksen, Jógvan: Metusalem  
Torgard, 2011. - 259 sider   

Krimiserien med: Hannis Martinsson ; 4  

Krimi. Et skelet dukker op under en udgravning i Tórs-

havn. Hannis Martinsson bliver ringet op af en fisker, 

der hævder at liget er hans bror, som i 1961 forsvandt 

under en aktion mod et skib, der spionerede ud for NA-

TO's militæranlæg. 

 

Jacobsen, Jørgen-Frantz: Barbara 
Gyldendal, 1997. - 265 sider   

I 1700-tallets Thorshavn besnærer præsteenken Barbara 

mændene med sin erotiske udstråling og naive forelskel-

ser. Der sladres, og med Færøernes vilde natur som bag-

grund indhentes hun af skæbnen. 

 

 

99.4 Heinesen, William  

Lidegaard, Else: Med snudehulkende hilsen fra 

William Heinesen : et forelsket portræt : breve 

og erindringer  
Gyldendal, 2011. - 236 sider 

Den færøske forfatter William Heinesens ca. halvtreds 

breve til forfatteren Else Lidegaard, som han skrev gen-

nem de sidste 17 år af sit liv. Brevene suppleres med El-

se Lidegaards erindringer og beskrivelse af de direkte 

møder mellem dem, som gav dem begge en glæde, som 

de ikke viger tilbage for at kalde lykke 

 

Michelsen, Sólrún: At danse med virkeligheden 
Torgard, 2009. - 125 sider  ’ 

Fortælleren, en pige i en færøsk bygd i 1950'erne, beret-

ter i noveller om sit liv i nøjsomhed og i pagt med natu-

ren - befolket med en enkelt "veninde" fra en socialt be-

lastet familie, andre børn, særlinge og ensomme 

 


