
Góðan morgun tit – landsstýriskvinnan í mentamálum, Jóhan Hendrik og øll tit, sum eru savnað her í morgun at 
heiðra Jóhan Hendrik. 
 
Fyrst vil eg ynskja Jóhan Heindriki hjartaliga tillukku við heiðurslønini og viðurkenningini. At hann er rætti maðurin 
at fáa hesa heiðurslønina, er eingin ivi um. Hann hevur vart um og ment føroyska málið til tað, tað er í dag.  
 
Mín kvøða ídag verður nakað øðrvísi enn undanfarni røðari, Guðrun Gaard, sum so væl lýsti og heilsaði Jóhan 
Hendriki og hansara framúr arbeiði føroyska málinum at frama.  
 
Um tað, sum eg fari at viðgera, verður viðmerkt fremst ella aftast í lummabókini hjá Jóhan Hendriki, tori eg ikki at 
gita um. Men eg fari at prikað eitt sindur og lýsa føroyska málið frá sjónarmiðinum hjá ungdóminum og annars 
gerandisdegnum hjá okkara ungu høvundum á Mess. 
 
Eg eri stovnari, eigari og stjóri fyri ungdómskonseptið Mess, sum í dag umfatar blaðið Mess og heimasíðuna 
”mess.fo”. 
 
Upprunaliga ætlanin við Mess var at skapa ein ungdómsmiðil, sum lenar seg so tætt upp at ungdóminum sum 
gjørligt. Ein ungdómsmiðil, sum verður skrivaður og framleiddur av ungum fólkum, sum duga og megna at seta 
seg inn í hugsanarháttin og ofta sera krevjandi ynskjunum og forvæntningunum hjá málbólkinum.  
 
Vit skriva um og viðgera evni, sum eru viðkomandi fyri ung í aldrinum 15-25 ár, og tískil má málið vera 
ópretentiøst og avspegla tann veruleikan, ið tey ungu liva í. Eg skilji hann langt frá altíð, men tað er líkamikið – 
TEY SKILJA HANN.  
 
Megna vit ikki hetta – HVØNN DAG – velja tey onkran annan ÚTLENDSKAN miðil, sum frammanundan megnar 
at menna og útfordra tey.  
 
Út frá okkara lesaratølum, kunnu vit helst staðfesta, at vit gera okkurt rætt, tí føroyski ungdómurin hevur tikið 
okkum til sín. Okkara lesaratøl liggja millum 70-80% í málbólkinum, so hesi tøl tala fyri seg. 
 
Áðrenn vit veruliga fóru í gongd við Mess, settu vit okkum hendan viðkomandi spurningin: 
 
 
HVAT ER RÆTT FØROYSKT, OG HVAT ER SKEIVT FØROYSKT? 
 
Vit á Mess hava valt at siga, at tað finst ikki beinleiðis rætt ella skeivt mál. Tað finst heldur mál til hvør sína tíð og 
hvør sítt høpi. 
Tað krevur so, vit eru tilvitað um, hvørjari stíllegu, skrivað verður í. 
 
Mess promoverar seg sum eitt progressivt blað, og lýsa vit mangan evni, sum vanliga ikki hava fingið pláss í 
føroysku miðlunum. Eisini útsjóndin á blaðnum og okkara image er eitt sindur provokerandi og øðrvísi enn tað, vit 
kenna. Hetta meta vit eisini, er ein treyt fyri at fanga okkara lesaraskara. Um ikki, velur hann eisini her aðrar 
miðlar. 
 
Ein av stóru avbjóðingunum hjá okkara ungu høvundum er, at teir í gerandisdegnum renna seg ofta í trupulleikar 
við útlenskum orðingum, sum ikki hava eina hóskandi føroyska týðing. Nógv av upprunatekstinum og keldum, 
sum vit brúka, eru á enskum, og tað er mangan avbjóðandi. Slíkar avbjóðingar dámar okkum væl, og royna vit at 
frambera slíkar orðingar á einum stuttligum og – sum tey ungu vildu sagt - feitum máli til føroyska ungdómin. 
 
Fyri at lýsa, hvussu ungu fólkini á Mess hugsa og orða seg, vil eg líka geva eitt dømi uppá tað. Hesin stubbin 
stóð at lesa á mess.fo undir heitinum ”Stórbýar mótagraml 09 – Antwerpen og Tokyo”, har vit viðgjørdu altjóða 
klædnamótan. Í brotinum um mótan í Tokyo skrivar okkara høvundur soleiðis um dreingjamótan: 
 
Í Tokyo blívur tað við at vera ein trend hjá beinum dreingjum at dressa seg totalt gay. Landið er fult av hesum 
typunum, sum kroysta sínar klææænu kroppar niður í tey strammastu klæðini, teir yvirhøvur kunnu finna. Hárið 
er vanligt litað í ein løgnan, gulan, blondinulíknandi lit og grýtuklipt, klipt totalt ósymmetrisk ella bara langt og 
ójavnt. 
 



Keldan til greinina er ein enskur stubbi um evni, og hevur okkara høvundur skriva føroyska umsetingina á ein 
spælsjúkan, fangandi, kreativan og útfordrandi máta.  
 
Beinir dreingir merkir í hesum førinum hinkyntir dreingir. Orsøkin til at beinir verður brúkt er, at enska orðið fyri 
hinkyndur er STRAIGHT ella beinur. Straight = beint 
Enska hugtakið ”To dress up” hava vit givið føroyska formin ”Dressa seg upp”. 
”Totaaaalt gay” merkir ikki samkyntur í hesum samanhanginum, men signalerar at talan er um nakað 
flamboyanskt og eksentriskt. Hetta er undirforstaðið millum ungdóm, ið kennir orðingina frá útlendskum miðlum. 
 
Í relatión til stubban omanfyri útdýpaði eg, at spælisjúki, og tann heldur anarkistiski málsligi formurin, hevur eina 
relatión til evnið í stubbanum: gøtumóti – gøtumóti í sær sjálvur er jú anarkistiskur, spælisjúkur og útfordrandi. -
Hann er eitt vav av ymsum rákum frá øllum heimsins heraðshornum, og nýta nógv ung kreativ fólk hann sum eitt 
amboð, har bæði kollektivi og individuelli ungdómseksistensurin verður úttryktur.  
 
Tískil er tað eisini hóskandi at nýta eitt totalt anarkistiskt mál, fyri at miðla slík tíðindi á ein livandi og fangandi 
hátt. Tí minnist til, ungi lesarin er krevjandi og søkjandi. 
 
Vit hava eisini uppfunnið orð, serliga úr enskum. Orð, sum ofta ikki finnast í føroyskum ella eisini orð, har vit 
halda, at føroysku orðingarnar ella orðini ikki eru hóskandi ella nóg væl umboðandi. Enska orðið date hava vit 
føroyskað til D EY T. Orðið fake hava vit stavað F EY K ella í sagnorðaformi at feyka og download, sum á 
føroyskum eitur ”tak niður”, hava vit doypt ”niðurlód” ella ”at niðurlóda” 
 
Hetta merkir tó ikki, at MESS og ungt mál í miðlum er óseriøst og yvirfladiskt. MESS hevur viðgjørt viðkomandi og 
álvarsom evni fyri ungdómin, so sum tunglyndi og cutting. Her vit hava nýtt eitt hóskandi mál, ið sýnir evninum ta 
virðing, tí tørvar. 
 
Út frá hesum kann ein koma til ta niðurstøðu, at har ikki finst nakar rættur málburður, sum vit í FO hava havt lyndi 
til at halda tey seinastu mongu árini. Heldur kann sigast, at skrivaði málburðurin er í mun til, hvat evni skal 
viðgerðast, og hvør málbólkurin er.  
 
Orsøkin til, at vit nústani nú eru farin at síggja skrivað føroyskt á ein meira spælisjúkan og samansettan og 
individuellan hátt, er tí at vit hava fingið nøkur hóskandi forum til tað við eitt nú Facebook, sms og kjak á netinum. 
Vit hava leingi havt eina akademiska elitu, ið hevur ásett eitt heilagt málsligt ideali, ið hevur røtur í romantiskari 
idealisering av tí gamla “reina” fornørruna málinum. Eisini finna vit nógv nýskapað føroysk orð, ið eru 
samanskrúvaði við íblástri frá málsligu menningini av Íslendska málinum. So kann ein spyrja, um orsøkin er, at vit 
hava tjóðskaparligar undirlutakenslur og síggja danska ávirkan sum nakað skitið?  
 
Vit hava havt eina málsliga elitu seinastu áratíggjuni, ið alment hava staðið á síðulinjuni og fortalt Per og Pól, 
hvussu man skrivar rætt, og hvat vit skriva skeivt. Eitt slag av Big Brother, ið ger viðmerkingar uppá “skeivar” 
føroyskseraðar danismur og anglisismur. Big Brother hvørvur so líðandi, tí nýggju talgildu miðlarnir føra skrivaða 
málið á eitt fullkomiliga individualistisk støði. Tað skapar heilt natúrligt eina reaktión millum fólk, ið fær tey til at 
vera líkaglað við málsligar konventiónir ella rættningslinjur, og skriva, sum teimum lystir.  
 
Er hetta ringt fyri tað føroyska málið?  
Nei, tí at vit heilt nattúrligt eru instillaði uppá, at vit hava nakrar skrivligar normar innanfyri ymsar karmar. Ein 
miðnámsskúlanæmingur fer ongantíð at seta eina rúgvu av Z’um og fjolluttum styttingum inn í ein stíl, tí 
viðkomandi er greið/ur yvir, at hetta ikki á nakran hátt kann gagna honum ella henni í einum akademiskum 
sambandi. 
 
Tó kunnu vit kanska vænta, at málsliga elitan fer at fáa eitt sindur meira av mótstøðu, nú tá fólk eru von við at 
skriva eitt mál, ið tey føla er nattúrligt. Men hetta kann eftir mínum tykki bara føra til góð ting, so sum at vit 
møguliga fáa eitt meira avslappað forhold til tað skrivaða málið, og at føroyska málið kann gerast meira 
nuanserað og minni preteniøst. 
 
Er man bangin fyri, at ávirkan av útlendskum tilfari, útlendskum bókstavum og skeivum og øðrvísi stavsetingum 
fer at vera undirgangurin hjá føroyska málinum og stavsetingini, hevur man veruliga misskilt okkurt. Heldur man 
kanska, at tað fer at hjálpa at pilka smáar, fáar og lítið brúktar bókstavir, sum køn (skuldi kanska heldur sagt 
politikarar) halda fara fáa deyðiliga ávirkan á stavsetingina, sum V.U. Hammershaimb legði lunnar undir fyri meira 



enn 150 árum síðani, fer mann skeivur.  
 
Tí eri eg og vit á Mess fegin um, at landsstýriskvinnan í mentamálum, eftir áheitan frá føroysku málnevndini og 
fyrrverandi Málstevnunevndini, hevur tikið stig til Dag málsins, sum hevur til endamáls at seta móðurmálið í 
miðdepilin og skapa tilvit um nýtslu og menning av málinum. At so ein viðursløn verður verður latin sum eitt 
herðaklapp til einstakling, stovn ella felag, sum hevur verið við til at røkja og ríka føroyska málið, ger ikki dagin 
verri. Og so at heiðurin fall Jóhan Hendriki í lut, má sigast at vera besta valið, sum gerast kundi. Enn einferð 
hjartaliga tillukku við tí, Jóhan Hendrik. 
 
Vit á Mess hava í øllum føri ætlanir um framhaldandi at vera við at røkja, menna, provokera og vónandi eisini ríka 
føroyska málið. Tað er eitt av okkara aðalmálum! 
 
Takk fyri 


