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Arbeiðið at talgilda bandasøvn Kringvarpsins er komið í eina trygga legu, og tað 
kunnu vit øll vera errin av. 

Í nógv ár varð kjakast um, hvørt tað var Kringvarp Føroya, Mentamálaráðið ella 
ein triði partur, sum átti uppgávuna at talgilda henda mentanararv, sum er ogn 
føroya fólks. 

Leiðslan í Kringvarpi Føroya tók málið upp við Mentamálaráðið á vári 2013, og 
stutt eftir játtaði løgtingið pengar á fíggjarlógini, so at Kringvarp Føroya kundi 
keypa neyðuga útgerð til at talgilda útvarpsbond. Harafturat var onnur útgerð 
útvega, so at verkætlanin kundi byrja.

Á vári 2014 setti Kringvarp Føroya ein samskipara at fáa gongd á málið, og seinni 
hevur verkætlanin SavnsGull fingið ein varandi leiðara.

Ein ritgerð frá 2010 um støðuna hjá bandasøvnunum staðfestir, at 
mentanararvurin hevði rúgvað seg upp í mong ár. Í dag kunnu vit tíbetur 
staðfesta, at rúgvan við talgilda mentanararvinum veksur hvønn einasta 
gerandisdag.

Við vón um, at løgtingið fer at játta enn fleiri pengar, so at eisini ferð kemur á 
arbeiðið at talgilda sjónvarpsbondini.

Dia Midjord,
stjóri í Kringvarpi Føroya

Formæli



Kringvarpssavnið goymir ein heilt serstakan 
og stóran part av Føroya søgu frá 6. februar 
1957 til dagin í dag. Í savninum er nærum alt, 
sum er hent í Føroyum innan øll øki, og er tað 
miðlað á óheftan hátt.

Kringvarpssavnið fevnir um 521.179 pappír
skjøl, 26.846 útvarpsbond og 13.735 sjón
varps bond. Og savnið er á goymslu í tveimum 
støð um: á Hjalla og í Sortudíki.

Longu undan aldarskiftinum varð prátað um, 
at tíðin máar tilfarið úr savninum, og at nak
að mátti gerast fyri at bjarga savninum. Tað 
hevur verið ein langur og drúgvur vegur at 

koma so langt áleiðis, at farast kundi undir 
arbeiðið at bjarga savninum. Nú farið er 
undir hetta arbeiðið, er umráðandi, at átakið 
verður raðfest, so alt tilfarið verður goymt til 
komandi tíðir á nútíðar pallum. 

6. juni 2014 setti landssyrismaðurin í menta
mál um, Bjørn Kalsø, eitt tað fyrsta tíð inda
skjalið, ið er lisið í Útvarp Føroya, í skannaran, 
og setti ta fyrsta bandupptøkuna at verða tal
gildað.

SavnsGull var farið úr barkastokki, og í 2014 
er rættulig ferð komin á SavnsGull.

Føroya Fólks miðlasavn

Víðsjón
Við at talgilda kringvarpssavnið skal Kringvarp Føroya verða størsta savn innan tíðindi, 

mentan og siðsøgu í Føroyum.
 

Við tíðini skal almenningurin hava atgongd til savnið, og við hesum skal Kringvarp 
Føroya verða fremsti mentanarberi innan økið.

Miðsjón
Miðsjónin er at bjarga øllum tilfarinum í Kringvarpssavninum.  

 
Góðskan á tilfarinum skal verða høg eins og skrásetingin. 

 
Við hesum tilfari skal Kringvarp Føroya ríka søgu, lív og samleika føroyinga við 

sendingum og tænastum, sum upplýsa, menna, undirhalda og varðveita Føroya søgur.



Tá ið verklagslóg um útbygging av bygn ing 
um Kringvarpsins í Sortudýki var fyri í fíggj
ar  nevndini í mai 2013, skrivar fíggj arnevndin 
í áliti sínum, dagfest 3. mai 13, soleiðis um 
band a savnið:

Fíggjarnevndin heldur, at nú útbyggingar 
verða framdar, er neyðugt samstundis at taka 
støðu til, hvussu bandasavnið í kringvarpi num 
verður varðveitt. Fíggjarnevndin heldur tí, at 
landsstýrismaðurin til fíggjarlógina fyri 2014 
eigur at fyrireika eina skipaða gongd, so ferð 
verður sett á varðveitslu av bandasavninum 
frá 1. januar 2014. Landsstýrismaðurin eigur 
saman við kringvarpinum at umhugsa um 
upp  gávan kann bjóðast út. Eisini eigur 
lands stýr is mað ur at umhugsa, í hvønn mun 
upp gávan kann gerast av fólki í vardum 
starvi.
 

Í 2013 samtykti tingið eina eykajáttan á 
800.000 kr, ið gjørdi tað møguligt, at fáa tól 
til vega at talgilda útvarpsbondini og gamlar 
band  maskinur vórðu gjørdar klárar til hetta 
arb  eiðið. Í 2014 vórðu játtaðar 900.000 kr., 
so gongd kundi koma á hetta arbeiðið. Mass 
Hoydal varð settur sum samskipari. Fyrsta 
upp gáva hansara var at fáa lýst, hvussu farast 
kundi til verka. 

Tann fyrsta verkætlanin var avmarkað til at 
fevna um pappírsskjøl og útvarpsbond .

Tá ið hendan verkætlanin av álvara er komin á 
beinini, verður kannað, hvør er besta loysnin 
at talgilda og skráseta sjónvarpsbondini. 
Seinni fer manningin á Savninum og KTeindini 
at gera tilfarið atkomuligt hjá almenninginum.  

Arbeiðsgongd í verkætlanini

Fakta:

• 900.000 kr. eru á Løgtingsfíggjarætlan 2015 til  talgilding av pappírstíðindum og útvarpsbondum

• Játtanin skal hækka við 600.000 kr. áðrenn gongd kann koma á talgildingina av sjónvarpsbondum



Pappírsparturin er tann mest støðuga og sam
an setta eindin í Kringvarpssavninum. Í hesi 
savns eindini eru nærum øll tíðindi goymd síð
ani fyrstu útvarpssendingina tann 6. februar 
1957 til 1996, tá pappír var skift út við teldu. Øll 
hesi árini er nógv pappír savanað í goymsluni, 
ið telur væl oman fyri 500.000 pappírsskjøl. 
Nógv tann størsti parturin er tíðindi, men í 
savn inum eru eisini skráir, veðurtíðindi, Koda
list ar og annað tilfarð úr útvarpinum.

Arbeiðið at talgilda pappírspartin hevur hiln
ast væl. Mannagongdir eru gjørdar, so tilfarið 
verður talgildað, skrásett, eins og dygdin í 
Savns Gullarbeiðinum verður kannað. 

Arbeiðsgongdin er býtt í tvær viðgerðir:

Í fyrstu viðgerð verða pappírsskjøl tikin frá 
goymsl uni, skannað, OCRviðgjørd, uppsett í 
for rit, ið gjørt er til hetta arbeiðið, og rættlisið.

Av tí at tað eru nógvar arbeiðsgongdir í fyrstu 
við gerð – og tað skal ganga skjótt – liggur feil
prosenti ð frá 10% til 30%.

Onnur viðgerð er at rætta tilfarið einaferð aft
ur at, so feilprosentið fer niður á eitt nøktandi 
stig. 

Onnur viðgerð hevur verið gevandi. Feil pro
senti ð er komið niður á 3,4 %.

Forritið, ið verður nýtt til hetta arbeiðið, er 
til evnað og skraddaraseymað til SavnsGull 
og sett saman við øðrum forritum, so vit fáa 
tað rætta burturúr arbeiðinum. Í neyvum 
sam starvi við KTdeildina í Kringvarpinum, 
ið hevur gjørt hetta forrit, hevur arbeiðið at 
tal gilda pappírspartin fingið eitt amboð, ið 
hev ur stóran týdning fyri arbeiðið. Og við tí 
arb eiðsorku og áhaldni hjá starvsfólkunum í 
SavnsGull, fer talgildingin fram við fullari ferð.

Talgilding – tíðindaskjøl



Útvarpsbondini goyma nógvar ymiskar send 
ingar, har vit kunna hoyra fyri lest rar, barna út
varp og mangt annað. Í savninum eru 26.846 
bond og tað fyrsta er frá 6. februar 1957, tá 
útvarpið sendi fyri fyrstu fer. Í 2001 varð sein
asta ljóðbandið nýtt í Útvarpi Føroya, og síð
ani er alt er tikið á upp á teldu og talgildað.

Arbeiðið at talgilda útvarpsbondini hevur hil
n ast væl. Mannagongdir eru gjørdar, so til far
ið verður talgildað, skrásett og dygdin í Savns
Gull arbeiðinum verður kannað. 

Sum nú er, verður arbeitt við tveimum við
gerð um:

Fyrsta viðgerð, sum er komin nakað áleiðis, er 
tann, at bondini verða tikin niður av hillini og 
tal gildað við útgerð frá týsku fyritøkuni TUBE
TEC. Skipanin hjá TUBETEC talgildir bondini, 

eins og har verður gjørd ein lítil skráseting. 
Um framt at talgilda ljóð verður skrivligt tilfar 
skann að, so spjaldur og pappír, ið eru goymd 
ið hylk inum, vera talgildað og goymd.

Onnur viðgerð er um at vera klár. Í henni 
skulu allar skrásetingar, íð eru gjørdar áðrenn 
Savns Gull varð sett í verk, setast saman við 
bondtalgildingunum, skanningunum og skrá
seti ngunum, ið eru gjørdar í SavsnGull. Síðani 
skal tilfarið kannast, um tað er á hædd við tann 
standard, ið settur verður. Eitt nýtt uppskot til 
skrásetingina er, at summar sendingar skula 
hava eitt GEOtag. Hetta fer at geva Føroya 
Fólk ið eina heilt serliga leitiskipan.

Í fyrsta fjórðingsári í 2015 verða síðstu lunn ar
nir lagdir undir aðru viðgerð, so vit kunna fara 
undir hetta arbeiðið.

Talgilding – útvarpsbond



Sjónvarpsbondini er tann parturin í savninum, 
sum er ringast fyri, men hetta er eisini tann 
parturin, sum krevur flestu fyrireikingarnar, 
áðrenn arbeiðið kann fara ígongd. Sjónvarpið 
var alment sett á stovn 1. apríl 1984 og 
sjónvarpsbondini eru 13.735 í tali, og talan er 
um fleiri ymisk sløg, ið krevja ymiskar førleikar 
og tøkni, ið er ring at fáa hendur á. 

Tær fyrireikingarnar, ið eru gjørdar, eru 
kom nar langt ávegis. Arbeiðið, ið liggur fyri 
framm an, er at fáa avtalu við ein uttanhýsis 
veit ara at talgilda tann elsta partin av sjón
varpspartinum. Hetta kemst av tí, at Kring
varpið ikki hevur útgerð at talgilda við, og tað 
er ikki møguligt at fáa hendur á slík tól, tí tey 
verða ikki gjørd meira. 

Arbeiðið við sjónvarpspartinum er umfat andi 
og krevjandi, og tað lættir um mannagongd ir 
og annað, at vit eru noydd til at fáa tal gilt ein 
part av sjónvarpsbondunum uttanfyri kring
varps karmarnar. 

Fyrsta viðgerð fevnir um at skráseta og skanna 
hylkini á bondunum og gera bondini klár at 
fara úr húsinum at talgilda.

Onnur viðgerð er at fáa sjónvarpsbondini hand  
að til tann veitara sum skal talgilda bond  ini.

Triða viðgerð er at talgilda bondini, kanna 
til farið og verandi skráseting, og gera nýggja 
skrá seting, um tørvur er á tí. Síðani skal tilfarið 
kann ast, um tað er á hædd við tann standard, 
ið settur verður.

Fjórða viðgerð: Eftir at talgildu bondini eru 
kann að, og kannað er, um góðskan er á hædd 
við tað, sum vit avtala við veitaran, ið tal
gildir tilfarið, skulu bondini aftur á goymslu í 
Sortudíkið.

Fyri reikingarnar at fara undir tað stóra tak ið 
hava hilnast væl, og tað er ikki nógv kann ing
ar arbeiðið eftir at gera. Skjótt er klárt at fara 
at talgilda sjónvarpsbondini.

Talgilding – sjónvarpsbond



Almenn umtala skapar virðir. Hetta er ein 
leist ur, sum vit hava nýtt í SavnsGull frá 
byrj an. Savnið er eitt savn fyri Føroya Fólk. 
Hóast hugsanin var, at Føroya fólk skuldu fáa 
beinleiðis ágóðan av savnstilfarinum, tá nær
um alt var talgilt, hevur Føroya fólk longu 
fing ið møguleika at gagnýta tilfar á ymiskum 
pall um og í ymiskum miðlum.

Brot tíðindaskjølum, útvarpssendingum o.ø. 
hava verið at sæð á Facebook og heimasíðuni 
hjá Kringvarpinum. Eisini hevur SavnsGull 
skip að fyri tiltøkum, har almenningurin hevur 
ver ið bjóðaður at vitja savnið. Tá okkurt ser
ligt hevur verið á skránni hjá SavnsGull, hev ur 
hetta verið miðlað í Kringvarpinum. Kringv
arpið hevur eisini nýtt brot úr Facebook/
Savns Gull í morgunsendingini, sum ein fastur 
partur í vikuskránni, so Føroya fólk kann fáa 
ágóðan av savnsskattinum á hendan hátt.

Áhugin hevur longu verið sera stórur. Nógv 
fólk hava fylgt við á Facebook, og sett seg í 
samband við SavnsGull bæði umvegis Face
book, telefon, mailskipanina og fleiri hava eis
ini stokkið inn á gólvið.

Sum 2014 er liðið, hava fleiri og fleiri fingið 
vitan um SavnsGull. Nógvir føroyingar hava 
longu bitið merki í SavnsGull, og fingið eina 
hóm ing um, hvørji virði liggja í verkætlanini. 

Ein týdningarmikil partur hjá einum savni í dag 
er at upplýsa um tað, ið verður gjørt, so tey, 
sum gjalda fyri arbeiðið í savninum, beinleiðis 
fáa vitan og ágóðan av tí, ið fer fram. Hesa kós 
hava vit í SavnsGulli roynt at hildið frá fyrsta 
degi.

Umtala skapar virðir

Fakta:

• Facebook tilfar í Morgunsendingini hvønn fríggjadag í seinnu helvt av 2014 

• SavnsGull 3 innsløg í Dagur & Vika í 2014

• 1799 góðu til kennar, at tey dámdu SavnsGull á Facebook í 2014



Fakta: 

• 121 søgur eru at hoyra og síggja á Facebook.com/Savnsgull 

• 16 søgur eru fortaldar ígjøgnum SavnsGull-video av politikarum, søgufólki, tónleikarum og prestum

Nógvar søgur hjá okkum øllum eru goymdar 
í Kring varpssavninum – persónligar søgur og 
fel ags minni. Tjóðskaparkenslur og kenslur og 
tank ar um onnur lond. Søgur sum hava ment 
okkum persónliga og sum tjóð. Fyrilestrar, 
sum hava rúmkað vitan okkara og hava ment 
sam felag okkara. Gerandisdagur okkara er 
lýst  ur við samrøðum, frásagnum og myndum. 
Hetta er bara ein lítil partur av tí, savn okkara 
hevur verið, er og fer at verða. Fer at verða, 
tí vit, við vælvild frá løgtinginum, eru við til at 
goyma hendan skattin til framtíðina.

SavnsGull hevur lagt seg eftir at vísa á, hvat 
Kring varpssavnið kann vekja í okkum, og hvat 
savns tilfarið kann nýtast til. Almenningurin 
hev ur kunnað sæð ymisk tíðindabrot, ið eru 
lis in upp í Útvarpinum. Ymiskar sendingar og 
brot úr sendingum eru lagdar út alment, so vit 
kunna vera saman um hetta savnið. 

Arbeiðið at fáa tær góðu søgunar út hevur 
eisini verið gjørt við at taka upp politikarar, 
tón leikarar, prestar og vísindafólk á video, har 
tey sjálvi siga frá einum broti úr útvarps til far
inum, ið hevur haft serligan týdning fyri tey. Á 
myndini omanfyri síggja við Aksel V. Johan ne
sen siga frá, tá Føroyar vunnu móti Eysturríki í 
1990. Ein søga, ið hevur nógv at siga fyri okk

um sum tjóð, eins og fyri hvønn einstakan.
 
Umframt at nógv hava hugt at hesum video
upp tøkum, eru nógvar søgur, ið vit minnast 
og kunnu hugsa okkum at hoyra aftur. Eitt 
nú hava nógv ynskt at hoyra útvarpsbroti ð, 
tá hvíta bjørnin á einum ísflaka var at hoyra 
á Vest aru vág tann 1. apríl 1964. Onnur hava 
vilja hoyrt frásøgnina um ta ræðuligu hend
ing ina, tá flogfarið datt niður í Mykinesi í 1970. 
Og summi vilja hoyra snjalla málið í Gísmundi, 
sum einaferð hugtók øll børn, og vaksin við, í 
landi okkara.
 
Kringvarpssavnið goymir søgur, ið vit øll 
kenna, og vit øll hava okkara heilt serstaka 
tokka til. Sum tað eisini hevur verið víst á 
í video   upp tøkum við vísindafólkum, hevur 
savn   ið eitt heilt serligt virðis mikið tilfar. Eitt 
nú tá Símun V. Arge situr og lurtar eftir Sverra 
Dahl og finnur útav, at hann hevur hug leið ing
ar í útvarpsendingum, sum ongantíð eru fest
ar á blað og tí bert eru goymdar í Kring varps
savn  inum. 

Søgurnar, ið eru í Kringvarpssavninum, eru í 
stóran mun søgur føroyinga í nýggjari tíð, ið 
skula nýtast í núinum og skapa framtíðina.

Tær góðu søgurnar - hjá okkum øllum



Í 2014 var játtað 900.000 kr, ið eru nýttir til at fáa SavnsGull í gongd. 
Tann størsti parturin er farin til lønir og harnæst er ein stórur partur 
farin til keyp av tólum. Ein minni partur er farin til at geva Føroya 
fólki vitan og ágóðan av savnsarbeiðnum.

Fíggjarstøðan 2014



Fólkið í SavnsGull í 2014

Stýrisbólkur
Dia Midjord
Stjóri í Kringvarpinum og verkætlanareigari av Savnsgull  
Andras Mortensen
Stjóri av Søvn Landsins 
Jóhann Mortensen 
Leiðslusamskipari í Kringvarpinum

SavnsGull
Mass Hoydal
Verkætlanarleiðari

Regin Davidsen
Skrásetari og talgildari

Róði Hansen Dam
Skrásetari

Jógvan í Toftum Olsen
Talgildari

Finnbjørn Hansen
Talgildari

Joen Peter Elsborg Bjørk (Jógvan Bjørk)
Skrásetari



Tað hevur longu verið nógv, ið hava givið 
Savns  Gull ans. Nógv hava fylt við á teimum 
alm ennu miðlunum – Facebook og KvF, har 
nógv ymiskt verður lagt út. Mentamálið og 
Kring varpið hava gjørt tað møguligt at goymt 
hendan dýrgrip við fígging, hølisviðurskiftum 
og serkunnleika. Søvn landsins, við Bóka savn
i num á odda, er ein týdningarmikil ráð og 
hug skots gevi til spur n  ingar um skrá seti ng. 

Góð fólk eru komin frá Almanna verk i num og 
ALS, ið longu hava bjarga ein stóran part av 
tilfarinum. Í 2014 hava verið tvær kann ing ar
ferðir til okkara granna lond. DR, Stats bibli o
tek et í Aarhus, NRK og SVT hava víst á hvussu 
tey megna upp gávuna, at talgilda teirra savn, 
ið hevur givið okkum íblástur til at fáa sum 
best burtur úr.

Stuðlar og Samstarvspartar


