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Góðu limafeløg, góða Noomi Reinert, forkvinna.  

Góðu nevndarfólk og góði dagligi leiðari Ingun Christensen í Meginfelag 

áhugaleikara Føroya.   

Góðu tit øll, sum varða av hátíðarhaldinum her í SALT á 40 ára føðingardegnum 

hjá MáF.   

Hjartaliga til lukku við árunum. 

Tá ið fýrati ár eru rokkin, ja so er lag á manni at syngja, dansa og skapa sjónleik.  

Mítt ynski er, at vit tora og vilja kjakast um kjarnuøkini hjá meginfelagnum. Ikki 

í kvøld, men tá løtan bíðst. Tora at seta neyðugar viðkomandi spurningar:  

1)Hví er MáF  sett í verðina? 

2) Hvat vilja vit við felagsskapinum í dag 

3)Hvussu samstarva vit frameftir norðurlendskt og í altjóða høpi?  

4) Skulu vit brúka orkuna meira her heima?  

5) Skulu vit framhaldandi arbeiða í altjóða høpi? Hvussu gera vit tað?  

Eg vil gjarna fortelja tykkum um tíðina fyri 40 árum síðani, tá ið Máf kom í 

eygað, men vit eldru hava deilt uppgávuna. Oddvá Nattestad og Jógvan Ósa 

fara at siga frá um fyrstu stigini og fyrstu royndirnar at menna 

áhugafelagsskapin, og tey eru stuttligari enn undirritaða.  

Eitt ískoyti kann eg tó loyva mær, um tíðina tá ið vit løgdu til brots. Tíðin rópti á 

skipan, undirvísing, leita og grava har tú stendur. Gera 

 sjónleik úr egna jørildi. 

Haldi, at tað kann eisini brúkast í dag.   

Nevndin í MáF fór hugagóð til verka. Vit søgdu frá, hvat vit meinti rørdist í 

tíðini. Ynsktu at eggja limafeløg at verða nýhugsandi um áhugaleik í Føroyum.  

Vit skipaðu og luttóku í  skeiðsvirksemi bæði her heima og uttanlands. Stórar 

norðurlendskar stevnur vóru skipaðar. Hetta fyri at læra og  fyri at síggja, 

hvussu onnur virka og hugsa.  
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Mennningararbeiðið var: 

1) at skilja bókmentirnar í sjónleikinum. 

2)  Fata tað dramturgiska arbeiði. 

3)  Skilja ræddararbeiði og ræddarvenjing. 

4)  Skriva til pall. 

5)  Skilja ljósdesign og ljóskoyring og ikki minst leikbúnar. Fáa ljóð og 

filmsarbeiði at  vera   stimbrandi til sjálva uppsetingina.  

6)  Serligur dentur var lagdur á, at øll skiltu, hvussu ein leikuppseting 

endaliga hongur saman.  Hetta er grunnleggjandi fyri áhugaleik, meðan 

yrkisfólk savna serfrøðingar á ymsu fakøkjum, so stýring av einum 

sjónleiki er meira presis. Tíðarætlan er eisini eni fíggjarspurningur. 

Áhugasjónleikarar eru at kalla meira leysir, frælsir fuglar, sum kunna 

fremja nýhugsan, um annars hugur er til tað. Ikki so at skilja, um nakað 

munagott skal koma burturúr, so má arbeiðast við skili.   

7) Tað ræður um at halda lív í eldaðum sálum við góðum verkætlanum.    

Frá fyrsta hugskoti til stóra fyrireikandi arbeiði at skapa leik er samstarv 

sínámillum við innliti, venjing og tí, sum gleðir, argar og eggjar.    

Vit, sum hava roynt hetta vita, at tá ið ljósið eftir leik verður slókt, og leikur er 

lokin, tá  kemur ofta tómleiki, tí hugbinding tekur fólk við húð og hár.   

Eg haldi, at jú oftari tú hevur roynt hetta, jú meira fæst burturúr eftirmeting. 

Hvat var tað sum gjørdi ”tað”. 

Her kemur Meginfelag áhugaleikara Føroya inn, sum eigur at verða ein 

viðspælari um teir møguleikar til umstøður og stuðul, sum hóast alt finnast  

bæði fíggarliga og leiklistarliga. 

Ein áhugaleikari spælir sjónleik uttan løn, men við kærleika at menna seg 

gjøgnum leik at siga viðkomandi søgur. 

 Allar listagreinir sameinast í góðum leiki.      

Eg skal nú enda við at heilsa framtíðini í sjónleiki, tónleiki og felagslívi :  

1) Smíl og ver glað, tú veitst ikki, nær onki verður at flenna at. 
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2) Hav álit á, at okkurt gott fer at henda 

3) Hugskot verða til orð, sum geva meining   

4) Lat gerð fylgja ætlan 

5) Lat dygdararbeiði gerast vani 

6) Brádliga gerst vani til persónsmensku  

7) Persónsmenska verður tín lagna 

8) Lívið skal livast nú. Tú kanst eisini gleða teg til ókenda framtíð, men fortíðin   

skal ikki skolast burtur, fyrr enn tú hevur vundið alla eyðugu vitan úr henni. 

9) Í Hans Andriasarhúsi liggja mong skjøl um góðar, strævnar og lærandi løtur. 

Til ber hjá limafeløgunum í MáF at søkja sær ráð og vegleiðing á skrivstovuni 

Undir Pisuvarða 2, har nevndin saman við dagliga leiðaranum eru góð at 

hitta.   

Á fjøritu ára degnum fari eg at biðja øll reisa seg og ynskja MáF hjaratliga til 

lukku við árunum.   

  

(Tala skrivað til hátíðar- og veitsluhaldið á SALT hin 21.9.2019 – Gulla Øregaard, ( forkvinna í MáF frá 1980 til 

1986).  


