
 
STRIMBRIÐ FRAMGONGDINI Í FILMSVINNUNI 

Tað var ein stórhending, tá eitt samt løgting í januar 2014 samtykti at gera eina serstaka játtan til film. 
Hóast varisliga byrjan, var endamálið greitt. Tørvur var á, at byggja upp eina skapandi filmsvinnu í 
Føroyum.  Málið var, at játtanin skuldi hækka á hvørjum ári, til upphæddin var komin uppá 10 mió. kr, og at 
ein føroyskur spælifilmur varð framleiddur um árið.  

Hendan samtykt hevði við sær, at verulig ferð kom á filmsvinnuna í Føroyum, og at føroyingar, hesi 
seinastu trý árini, hava havt høvið at sæð tríggjar nýggjar spælifilmar á stóra løriftinum. Hendan 
framgongd má halda fram. 

Týdningurin av filmi 
Sagt verður, at filmur er sterkasti miðilin. Ein samanrenning av øllum listagreinum. Vit ynskja við filmi at 
fortelja egnar søgur, á føroyskum máli, í føroyskum umhvørvi, soleiðis at vit kenna okkum aftur í hvør 
øðrum. Vit kunnu í felag sum tjóð, umvegis film, flenna og gráta saman, og spegla okkum í okkara samtíð 
og samfelag,  og, á hendan hátt, kenna, at vit kanska hava meira í felag, enn tað sum til tíðir skilir okkum. 
Vit leggja eisini nakað eftir til eftirtíðina, hvussu vit í dag síggja tilveru okkara. 

Kappingin uttanífrá, innan júst hesa vinnu, er risastór. Umheimurin brýtur inn á okkum við stórari ferð. Tað 
nyttar ikki at steðga verðini, og ensku tunguni, sum skolar inn yvir okkum. Men við okkara egna filmsmáli, 
skulu vit taka uppgávuna á okkum. Uppgávuna at skapa afturljóð á okkara egna hátt. Við livandi myndum 
og góðum søgum. Til børn, ung, vaksin, til okkum øll. Tí bara vit, sum búgva júst her, mitt í ongum í 
Norðuratlantshavi, kunnu gera hetta.  

Umframt spælifilmar eru eisini eitt stórt tal av stuttfilmum gjørdir her á landi. Fleiri av hesum eru sæddir 
meiri enn 100.000 ferð á alnótini í part. Vit merkja sera stóran áhuga fyri filmi millum ung, og hvussu 
gróðrarbotnur er fyri at velja sær film sum yrki. Føroyskir filmar fáa eisini bestu skotsmál og hægstu 
viðurkenningar á filmfestivalum. Bæði í Cannes og Berlin eru føroyskir stuttfilmar virðisløntir, umframt at 
áhugin fyri nýggju spælifilmunum er stórur.  

Framtíðin í filmsvinnuni 
Síðani politisk avtala varð gjørd fyri 6 árum síðani, er filmsjáttanin hækkað við umleið 500.000 kr árliga. 
Tíverri síggja vit, at játtanin fyri 2020 er tann sama sum í ár - 2,7 mió. kr. Tað er sera umráðandi, at positiva 
gongdin heldur á, nú henda unga vinna er í stórum vøkstri.   

Filmsjáttanin er grundarsteinur undir filmsgerðini her á landi. Okkara vón er, at eitt samt løgting tekur 
undir við at hækka hesa játtan við í minsta lagi 500.000 kr. árliga komandi árini, soleiðis at føroysk 
filmsvinna og filmsmentan kann gera mun, og halda fram at menna seg, gera vart við seg, bæði úti í heimi 
og her heima.  
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