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Lítla skrímsl góð ummæli 
uttanlands 
Bókin Nei! segði lítla skrímsl, sum 
Bókadeild Føroya Lærarafelags gav út 
beint undan summarfrítíðini, hevur 
fingið serstakliga góð ummæli í 
bløðum uttanlands 
 
”Ein lítil psykoanalysa,“ sigur Ulrika 
Milles í Dagens Nyheter. Onkur annar 

kallar hana: ”Eitt spennandi upplivilsi.” Íslendska Hildur Loftsdóttir sigur 
hana vera bestu bók, hon hevur lisið í langa tíð. Jú, barnabókin Nei! 
segði lítla skrímsl hevur fingið serstakliga góð ummæli í bløðum 
uttanlands. Hon kom út í fýra londum samstundis, Føroyum, Íslandi, 
Svøríki og Danmark.  
 
Bókin er vorðin til í samstarvi ímillum teir tríggjar rithøvundarnar Kalle 
Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir eftir eina verkstovu á 
Biskops Arnö á Álandi fyri norðurlendskar barnabókahøvundar og 
teknarar 2001. Áslaug Jónsdóttir hevur teknað. Svenska Ulla Rhedin 
nevnir hetta samstarvið í grein í Dagens Nyheter 6. sept. og sigur, at 
henda bókin er eitt dømi um nýskapan innan myndabøkur í 
Norðurlondum.  
 
Sum heitið sipar til, er bókin um eitt djarvt lítið skrímsl. Stóra skrímsl 
kemur at vitja lítla skrímsl, men lítla skrímsl torir ikki at lata upp, tí tað 
ræðist stóra skrímsl. Stóra skrímsl lýgir, stjelur, flennir at lítla skrímsli og 
skal altíð ráða. Ein dagin vendist í holuni, tí tá fær lítla skímsl samlað sær 
so mikið av dirvi, at tað torir at siga NEI! Tað løgna sum hendir er, at í 
staðin fyri at blíva ilt í sær, verður stóra skrímsl sum lambið og lovar at 
vera gott í sær og ikki gera fortreð  
 
Søgan er eisini um at tora at siga frá, at seta mark fyri, hvussu langt ein 
loyvir einum øðrum at fara. Tað sermerkta við hesari bókini er, at her 
eru als eingir lyftir moralskir fremstafingrar. Tá ið tú sigur nei, so 
broytast viðurskiftini til tað betra. Tann, ið ger fortreð ella happar, fær 
tað eisini betri. Viðurskiftini verða so at siga á jøvnum føti.  
 
NEI! segði lítla skrímsl er væl egnað at lesa upp fyri børnum og 
samstundis er nógv at tosa saman um. Hon kann vera til stóra hjálp hjá 
børnum, sum hava tað trupult júst av hesum at vera kúgað av øðrum.  
 
Søgan um lítla skrímslið er eisini ein søga fyri vaksin um, at tað als ikki 
altíð er rætt at vera lýðin móti arbeiðsgevarum og autoritetum.  
 
Bókin er í skapi høg og smøl, myndirnar eru klippmyndir og svarti liturin 
á hvítari grund er tann mest dominerandi. Gott samsvar er ímillum tekst 
og mynd, teksturin er einfaldur og væl umhugsaður.  
 
NEI! segði lítla skrímsl fæst í bókabúðunum fyri 80 kr.  
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