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F
arna vikuskifti høvdu 
Tjóð veldi og Javnaðar-
flokk urin floksting og 

lands fund í Klaksvík. Kringvarp 
Før oya fór úr Havn við tveimum 
fólk um og segði almenninginum, 
hvat hendi á fundunum. Men 
flokkar nir høvdu fingið sínar 
boð skapir út í allar heimsins 
krókar, um so KvF møtti í Klaks-
vík ella ikki, tí báðir flokkarnir 
stroymdu sínar fundir. Tjóðveldi 
stroymdi sítt floksting á You-
Tube, og Javnaðarflokkurin 
filmaði sín landsfund á Facebook. 
Inni haldið var rótføroyskt, men 
motor vegurin út til almenningin 
við politisku ætlanunum fyri 
Før oyar var so amerikanskur og 
stór kapitalist iskur, sum hann 
fekk verið. 

Soleiðis er nýggja upp lýs-
ingar tíðin. Hon kennir ongi 
mørk, og so stóra ávirkan hevur 
alheimsgeringin, at nýggj tøkni, 
frítt sveimandi upplýsing og 
markleysur kapitalur nú verða 
hildin at upploysa sjálvt teir 
gomlu nationalstatirnar. Statirnir 
neyð halda sær í gomlum valds-
skipan um, har til bar at hava fult 
tamar hald á fólki, kapitali og 
miðlum, men við nýggju al-
heims miðlunum liva vit sum 

heims borgarar uttan landamørk í 
egnum stovum. Fyri summi fólk 
skapar gongdin stóran ótrygg-
leika, og tey velja tí menn sum 
Trump, Putin og Orban at 
endur skapa gamlar kenslur av 
tjóð skaparligari sameining fyri 
seg. Landamørk og samleiki 
skulu varðveitast.

Eisini fyri siðbundnu 
fjølmiðlarnir hevur hendan 
gongdin við sær upp loysn. 
Tørvurin á bløðum sum 
upplýsingarbera minkaði í 
ólukku mát, tá netið gjørdist 
nýggj ur upplýsingarberi. Vónin 
um, at heimasíður kundu gerast 
nýggi pallurin, ið tryggjaði for-
rætn ingina hjá gomlu miðlunum, 
fánaði, tá risar sum Facebook og 
Google settu seg tungt á altjóða 
lýsingarmarknaðin. Har er nú 
onki óført. Situr eitt føroyskt 
barn og hyggur at filmi á You-
Tube, kann filmurin brádliga 
steðga, tí ein lýsing frá TAKS 
skal framat. Hóast TAKS er ein 
lítil skattaumsiting í Norður-
atlants havi, ger TAKS vart við 
seg á altjóða miðlapallum. Eins 
og politisku flokkarnir. Tí har 
ferðast føroyingar.

Upplýsingarberar sum
YouTube, stroymingar tænast ur 

sum Netflix og sosial ir miðlar 
sum Facebook hava fingið so 
stóra undirtøku, at flat skíggin í 
stovuni og tað hurrandi 
útvarpstólið í køkinum eru um at 
avoldast eins og bløð ini. Alt er 
nú á netinum. Tey, sum eru 40 ár 
og eldri, trívast enn best framman 
fyri flatskíggjanum og sleppa sær 
ikki av við útvarps tólið. Men á 
kømurunum liggja teirra børn 
við snildfonum, net brett um og 
teldum og stroyma sendi røðir frá 
Netflix, sosialisera við vinfólki á 
Snapchat, Insta gram og Face-
book og hoyra og síggja ongi 
tíðindi í føroyskum miðlum. 
Frætta tey okkurt, frætta tey tað 
á Facebook, tí onkur vin ur segði 
tað ella deildi tað. 

Kringvarp Føroya hevur 69 
mió. kr. at gera føroyskt 
upplýsingartilfar fyri. Privatu 
føroysku miðlarnir royna eisini 
sum frægast. Men til hvørja nyttu 
framleiða føroysku miðlarnir sítt 
tilfar, tá ung reika á netinum eftir 
tilfari um alt annað enn føroyska 
samfelagið? Vita tey, hvussu 
stóran týdning Bakka  frost hevur 
fyri búskapin? Hyggja tey at 
kjakum eftir Dag & Viku? Hoyra 
tey útvarps send ingar av egnum 
ávum, ella lurta tey av óvart, tí 

foreldrini hava skrúvað frá? Um 
tey keypa bløð, er helst óneyðugt 
at spyrja. Bløð ini kunnu ikki vera 
so spennandi, nú stuttligari 
gjørdist at samskifta við vinfólk 
hinumegin knøttin á Facetime 
og Skype. Ung eru nú 
internationalistar.

Ein kanning hjá Mandag 
Morgen vísir, at 56 pro sent av 
øllum danskarum fáa síni tíðindi 
av sosialum miðl um. Tað skapar 
eyðsýnt ein tørv á at vera á 
sosialum miðlum heldur enn at 
eiga ein flatskíggja ella eitt 
útvarpslurt. Í Føroyum sigst, at 
34.000 fólk eru á Face book. 
Hugsa vit okkum, at øll hesi ofta, 
av og á ella hendinga ferð eru 
virkin har, so líður væl, at 
Facebook er tann størsti før oyski 
fjølmiðilin. Tí lurta 34.000 
føroyingar fast eftir útvarpinum? 
Síggja 34.000 fólk Dag & Viku? 
Neyvan. Men næstan øll eru á 
Face book – fleiri ferðir um 
dagin. Tað vita lýsararnir, og tí 
mugu teir vera á Facebook, og 
har slota eisini siðbundnu 
miðlar nir eftir uppmerksemi og 
finna søgur.

At vera føroyskur fjølmiðil í 
dag er ongin góð for rætn ing, og 
tað sjónligasta prógv ið er 

Í Føroyum sigst, at 

34.000 fólk eru á 

Facebook. Hugsa 

vit okkum, at øll hesi 

ofta, av og á ella 

hendinga ferð eru 

virkin har, so líður 

væl, at Facebook er 

tann størsti føroyski 

fjølmiðilin. Tí lurta 

34.000 føroyingar 

fast eftir útvarpinum? 

Síggja 34.000 fólk 

Dag & Viku? Neyvan. 

Men næstan øll eru á 

Facebook – fleiri ferðir 

um dagin

Upploysn í nýggjari 
upplýsingartíð
Føroysk bløð eru horvin ella nógv tódnað, portalar og privatar útvarpsstøðir eru redaktionelt veik, og KvF leitar eftir sínum samleika millum 
trivialitetsmiðling, tíðindi og dokumentarar á útvarps- og sjónvarpspallinum. Á netinum er ongantíð friður, og út á Facebook, YouTube og 
Netflix stevna ungir sum eldri føroyingar alt samdøgrið – burtur frá egnum fjølmiðlum. Orðast má ein nýggjur miðlapolitikkur í Føroyum
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Miðlastuðulsnevndin, sum fyrstu 
ferð býtti út pengar til privatar 
fjølmiðlar í 2017. Gongd in er 
eitt symptom upp á ein 
grundleggjandi trupulleika, sum 
ørsmáar upphæddir ikki basa. 
Tað loysir seg illa fíggjarliga at 
bera fólki upplýsing á før oyskum 
um politikk, mentan, fólka lív, 
vinnulív og heimin. Ein stór ur 
vandi við tí er, at haldgóð upp-
lýsing á føroyskum hvørvur, og 
at tann upplýsing, vit fáa, verður 
tilvildarlig og kanska ósonn 
upplýsing úr fremmandum jørð-
ildi, serliga á enskum. Danskt 
tosa vit ikki um longur, tí danskt 

er líka kroyst av al heims miðlun-
um sum føroyskt.

Hóskvøldið í farnu viku skip-
aðu Føroysk Miðla fólk fyri 
kjakfundi um fram tíðina hjá 
føroyskum fjøl miðl um. Fundurin 
varð stroymd ur inn á ein 
Facebook-bólk fyri føroysk 
miðlafólk. Hvørki KvF, 
Miðlahúsið ella R7 sendi frá 
fundi num, bara heimsumfatandi 
net miðilin hjá Mark Zuckerberg. 
Niður støðan á fundinum var, at 
privatu føroysku miðlarnir 
megna ikki at geva tí í føroyskum 
høpi ovurstóra KvF nøktandi 
mót  spæl í journalistiskum 

vinkling  um og framleiðslu. Polit-
iski myndugleikin má tí upp í 
leikin at tryggja ta fíggjarligu 
megi, ið privatir fjølmiðlar mugu 
hava, skal fjølbroyttum før oysk-
um journalistikki og miðla til fari 
vera lív lagað. 

Lítil ivi er um, at ábøtur verða 
framdar í framtíðini, men áðrenn 
tær verða við gjørdar politiskt, er 
neyðugt at seta góðar kreftir 
saman at kanna, hvussu nýggjar 
tíðir og nýgg ir vanar hava broytt 
miðla brúkaran og miðlatørvin. 
KvF fram leiðir mest til 
útvarpstólið og flatskíggjan og 
mennir seg lítið á netinum. Er 

tann leiðin røtt? Útvarpið breiðir 
seg út yvir okkara dag við 
longum sendi flatum, har tú ofta 
ikki veit, hví og nær tú skalt lurta. 
Krevst ikki eitt miðvíst átak at 
skerpa alla upp lýsing, ið vit vilja 
skapa sum sam felag, so føroyskt 
verður tað sama sum góðska í tí 
sjóðandi havi num av altjóða 
miðla til boð um? Skulu vit sum 
tjóð ikki seta hægstu dygdarkrøv 
til upp lýs ingina?   

Starvsfólkatalið á føroysku 
fjølmiðlunum minkaði úr 235 í 
2007 niður í 139 í 2017. Hetta 
hendi av fleiri or søk um. 
Meginparturin av Dimma  lætting 

er horvin. Út varp ið og sjónvarpið 
hvurvu sum sjálv  støðugir stovnar 
og redak tio nell umhvørvi, ið 
kundu kapp ast. Miðlahúsið er 
nógv mink að, og Vinnuvitan 
gavst. Fleiri por talar eru komnir, 
men teir eru veik ir. Hendan 
gongdin frem ur ikki meiri dygga 
fólka upp lýsing á føroyskum í 
teirri nýggju upp lýsingar tíðini. 
Størri tøk krevjast – við nógv 
styrktum miðla pallum, væl 
útbúnum fólki og ein um sterkum 
vilja til at siga bæði inneftir og út 
í allan heim: Før  oysk upplýsing 
er góðska – og kann røkkast á 
øllum pallum!

Tey, sum eru 40 ár og eldri, trívast enn best framman fyri 
flatskíggjanum og sleppa sær ikki av við útvarps tólið. Men á 

kømurunum liggja teirra børn við snildfonum, net brett um og teldum og 
stroyma sendi røðir frá Netflix, sosialisera við vinfólki á Snapchat, Insta-
gram og Face book og hoyra og síggja ongi tíðindi í føroyskum miðlum.
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