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Hey SavnsGull, kann eg hoyra/síggja ... ?
Vit eru nøkur, sum minnast tíðina áðrenn Útvarp Føroya kom, tá lurtað varð eftir
‘Norðmanninum’, sum hoyrdist væl, og Kalundborg Radio við óstøðugum signali. Og
vit gloyma ikki Top Twenty á Radio Luxembourg!
SavnsGull er eitt frálíkt tiltak. Eingin kann ivast í, at tilfarið hjá Kringvarpinum er ein
týðandi bulur í mentanararvinum tey seinastu 60 árini, síðani útvarpssendarin varð
tendraður á fyrsta sinni í februar 1957. Næsti týðandi varðin í hesum høpi er í apríl
1984, tá eitt nýstovnað alment Sjónvarp Føroya byrjar at senda.
Triði varðin, ið her skal nevnast, er í januar 1995, tá Føroyar verða bundnar í altjóða
internetið. Í kjalarvørrinum av hesum hevur verið ein øgilig menning, bæði viðv. tilfari
og tøkni - og ikki minst viðv. samskiftismentanini hesi seinastu árini.
Síðani verkætlanin fór av bakkastokki í 2014, er sum vera man nógv orka løgd í ymsar
fyrireikingar, t.e. at gera mannagongdir og avtalur, fáa til vega hóskandi útgerð, um
framt tað stóra takið at talgilda, skanna og skráseta rúgvismikla tilfarið (um 27 túsund
útvarpsbond, um 14 túsund sjónvarpsbond og góð hálv millión pappírsskjøl). Mett
verður, at um 4-5 ár er komið undir land við talgildingini.
Sum er snýr SavnsGull seg um sjálvt Kringvarpssavnið, men tað eigur kanska at fáast
einhvør samskipan í lag við aðrar stovnar og felagsskapir, sum eisini geva sítt íkast til
mentanararvin. Ein sjálvsagdur stovnur er Søvn Landsins, sum m.a. hevur staðið fyri
eini verkætlan at talgilda bløð og tíðarrit. Í mars 2015 varð ein blaðportalur (tidarrit.fo)
latin upp fyri almenninginum, har leitast kann í flestu føroyskum bløðum og tíðarritum
frá 1877 til 1999. Vitanarstovnar sum Fróðskaparsetrið og Granskingarráðið eru kanska
eisini áhugaverdir í hesum høpi?
Í víðsjónini og miðsjónini fyri SavnsGull verða tey røttu og jaligu hugtøkini nevnd, eitt
nú mentanarberi, upplýsing, menning og samleiki føroyinga. Fari her serliga at vísa á
hetta brotið í víðsjónini: “Við tíðini skal almenningurin hava atgongd til savnið ...”, ið er
ein málsetningur, sum eg hugsi øll kunnu vera hjartans samd um.
Og hvussu skal so atgongdin skipast? Internetið eigur ein sjálvsagdan lut, men eisini
mátin, sum vit samskifta uppá, kann gerast snildari, t.d. við einum raddarforriti sum
Alexa.
Eri spentur til tann dagin, tá ið eg kann seta meg við telduna ella ‘Flat-Macin’ og siga/
tala: “Hey SavnsGull, kann eg hoyra, tá Oskar lesur stuttsøguna Rekamaðurin?” ella “...
kann eg hoyra Flemming syngja Kongaríkið í Bábylon?”.
Havið framhaldandi góða eydnu við verkætlanini.

Petur F. Zachariassen

fyrrverandi seturslektari

Føroya Fólks miðlasavn
Kringvarpssavnið goymir ein heilt ser
stakan og stóran part av Føroya søgu
frá 6. februar 1957 og fram til dagin í
dag. Í savninum er nærum alt, sum er
hent í Føroyum innan øll øki, og alt er
miðlað óheft.

Longu undan aldaskiftinum var talan
um, at tíðin máar tilfarið í savninum,
og at nakað mátti gerast fyri at bjarga
tí. Tað hevur verið drúgført at koma so
langt áleiðis, at farast kundi undir arb
eiðið at bjarga savninum.

Kringvarpssavnið fevnir um 521.179
pappírskjøl, 26.846 útvarpsbond og
13.735 sjónvarpsbond. Savnið er á
goymslu í tveimum støðum: á Hjalla og
í Sortudíki.

2016 hevur ikki hilnast eins væl og vænt
að, men nógv er kortini komið burturúr,
og fyri hvønn dag nærkast vit málinum:
at bjarga og varðveita kringvarpssavnið
til eftirtíðina.

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 eins høg 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.

Søgugongd
Talan var um at bjarga útvarps- og sjón
varpssavninum, áðrenn Kringvarpið
varð sett á stovn. Longu í 2002, tá Út
varp Føroya og Sjónvarp Føroya vóru
tveir stovnar, sást í Dimmalætting, at
nú vóru bondini um at forfarast.

ast út. Eisini eigur landsstýrismaður at
umhugsa, í hvønn mun uppgávan kann
gerast av fólki í vardum starvi.

Fíggjarnevndin heldur, at nú útbygging
ar verða framdar, er neyðugt samstund
is at taka støðu til, hvussu bandasavn
ið í kringvarpinum verður varðveitt.
Fíggjarnevndin heldur tí, at landsstýris
maðurin eigur at fyrireika eina skipaða
gongd til fíggjarlógina fyri 2014, so ferð
verður sett á varðveitslu av bandasavn
inum frá 1. januar 2014. Landsstýris
maðurin eigur saman við kringvarpinum
at umhugsa, um uppgávan kann bjóð

Við árslok 2016 játtaði A. P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal fimm milliónir
krónur til talgilding av sjónvarpsbond
unum.

Í 2013 samtykti tingið eina eykajáttan,
sum var 800.000 kr. Henda játtan
gjørdi tað møguligt at fáa tól til vega
Í 2010 varð í eini frágreiðing mett um at talgilda útvarpsbondini, eins og
savnið. M.a. varð mett um, hvat kravd gamlar bandmaskinur hjá útvarpinum
ist fyri at bjarga savninum: 2,7 milliónir vórðu umvældar til hetta arbeiðið. Í
um árið í 10 ár, so ljóðbond og sjón 2014 vórðu játtaðar 900.000 kr., so
varpsbond kundu verða bjargað.
gongd kundi koma á arbeiðið at talgilda
savnið. Mass Hoydal varð settur sum
Eitt týðandi stig at bjarga tilfarinum samskipari. Fyrsta uppgáva hansara
kom undan kavi, tá ið verklagslógin at var at fáa lýst, hvussu farast kundi til
byggja út kringvarpshúsið var fyri í fíggj verka. Tingið játtaði eisini verkætlanini
arnevndini í mai 2013. Fíggjarnevndin 900.000 kr. í 2015, og Mass Hoydal varð
skrivar í áliti sínum, dagfest 3. mai ‘13, settur sum leiðari fyri SavnsGulli, sum
soleiðis um bandasavnið:
verkætlanin varð nevnd.

Við játtan frá Mentamálaráðnum á
900.000 krónur árliga og einari játtan
á 5 milliónir frá A. P. Møller Fonden, er
gongd komin á at bjarga øllum savn
inum.

Talgilding - tíðindaskjøl
Tíðindaskjølini - pappírsparturin - er
tann mest støðuga og samansetta eind
in í kringvarpssavninum. Í hesi savns
eindini eru nærum øll tíðindi goymd
síðani fyrstu útvarpssendingina tann 6.
februar 1957 og fram til 1996, tá pappír
varð skift út við teldu. Telduskipan varð
brúkt undan 1996, men áðrenn ta tíð
vórðu øll tíðindi prentað út og goymd
sum skjøl. Øll hesi árini er nógv pappír
savnað 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-listar og annað tilfarð úr útvarp
inum.

Arbeiðsloysi í Føroyum er lítið, og tí
eru færri fólk enn áður, ið hava tørv á
at nýta skipanir innan Almannaverk
ið. Fyritreytirnar hjá SavnsGulli eru tí
broyttar, og fyri at vit kunna halda tíð
arætlan, er neyðugt at finna eina var
andi loysn, so hetta arbeiðið kann halda
áfram ótarnað.

Í flestu førum hava vit haft gott fólk í
SavnsGulli, ið hava verið eitt longri tíð
arskeið og lagt eitt gott arbeiði eftir seg.
Men í fleiri førum hava fólk úr Almanna
verkinum eisini fingið dirvið og er kom
in í fast starv aðrastaðnis. Vit í Savns
Gull gleðast um tað, og serliga tá vit
hava verið ein partur av einari tilgongd,
Arbeiðið at talgilda pappírspartin í 2016 sum gevur teimum aðrar møguleikar.
hevur verið tarna tí tað hevur verið ringt Men hetta, at tað fáa fólk, hevur verið
at fingið arbeiðsmegi. Hetta arbeið og er ein avbjóðing hjá SavnsGulli.
ið hevur í stóran mun verður gjørdur
av fólkið úr Almannaverkinum, ið eru Í 2016 var ætlanin at skanna og skráseta
í arbeiðsroynd ella arbeiðsvenjing. Tað 80.000 pappírsskjøl. Hetta er ikki rokk
hevur eisini verið gjørdar royndir at fólk ið, men av tí at 2015 hilnaðist betur enn
í arrestini í Mjørkadali hava skrásett væntað, er tað samlaða arbeiðið nær
pappírspartin, men tað hevur ikki eydn um komið so langt sum væntað fyri alla
ast enn. Samstarvið við Mjørkadal hev verkætlanina.
ur tí ligið stilt eina tíð.

Talgilding - útvarpsbond
Útvarpsbondini goyma nógvar ymiskar
sendingar, eitt nú frásagnir, reportasjur,
fyrilestrar, barnaútvarp og mangt ann
að. Í savninum eru 26.846 bond, og
tað fyrsta er frá 6. februar 1957, tá út
varpið sendi fyri fyrstu ferð. Í 2001 varð
seinasta ljóðbandið nýtt í Útvarpi Før
oya, og síðani er alt tikið upp á teldu og
talgildað.
Arbeiðshátturin er eins og í fjør. Í fyrstu
viðgerð, sum er komin væl ávegis, verða
bondini tikin niður av hillini og talgildað
við útgerð frá týsku fyritøkuni UBE-TEC.
Skipanin frá TUBE-TEC talgildir bondini,
eins og tað verður gjørd ein lítil skrá
seting. Umframt at talgilda ljóð verður
skrivligt tilfar skannað, so spjaldur og
pappír, ið eru goymd í hylkinum, verða
talgildað og goymd. Í aðru viðgerð
skulu allar skrásetingar, ið eru gjørdar,
áðrenn SavnsGull varð sett í verk, set
ast saman við bondtalgildingunum,

skanningunum og skrásetingunum, ið
eru gjørdar í SavsnGulli. Síðani skal til
farið kannast, um tað er á hædd við
tann standard, ið settur verður. Hereftir
verður skrásett tað, sum vantar. Hetta
arbeiðið steðgaði, av tí at annað arbeiði
var meira átrokandi. Arbeiðið verður
uppafturtikið í 2017.
Tað hevur ikki eydnast at talgilda eins
nógv sum ætlað, men tað er ikki nógv,
ið vantar. Arbeiðið hevur serliga verið
tarnað av byggingini í Kringvarpinum,
og tí hevur ikki verið ráðiligt at tal
gilda bondini. Men hóast tað bert eru
279 bond, ið mangla í, so hevði tann
mongdin verið talgild, ið vit hava sett
okkum fyri, um umstøður vóru til tess.
Men eins og við pappírspartinum, kom
meira burturúr í 2015, ið hevur tað við
sær, at vit eru komin longri í tí samlaðu
arbeiðsætlanini fyri útvarpspartin.

Talgilding - sjónvarpsbond
Sjónvarpsbondini er tann parturin í savn
inum, sum er ringast fyri. Men hetta er
eisini tann parturin, sum hevur kravt flest
ar fyrireikingar, áðrenn arbeiðið er farið
ígongd.

hevur verið kunnað undir hetta arbeiðið í
yvir eitt ár, men manglandi fígging hevur
verið ein forðing fyri at koma ígongd. Nú
stuðul til bjargingina er komin frá A. P.
Møller Fonden, kann farast undir arbeiðið.
Eftir øllum at døma verður hetta arbeiðið
liðugt í 2021, soleiðis at sjónvarpsparturin
verður bjargaður, og Føroya fólk fær at
gongd til hetta savnið.

Sjónvarp Føroya, ið var alment, varð sett
á stovn 1. apríl 1984, og sjónvarpsbondini
eru 13.735 í tali. Talan er um fleiri ymisk
sløg, ið krevja ymiskar førleikar og útgerð,
Fyrsta stigið í 2017 er at bjóða arbeiðið út,
ið er ring at fáa hendur á.
og væntandi verður fyrsta bandið talgilt
Av tí at tað eru ymisk sløg av bondum, har og bjargað 6. februar 2017 á 60 ára føð
tól ikki longur eru tøk - hvørki í Kringvarp ingardegnum hjá Kringvarpinum.
inum ella til keyps, er neyðugt at talgilda
nógv bond uttanfyri kringvarpskarmarnar. U-Matic er tað fyrsta band-formatið, sum
farið verður undir at talgilda. Hetta eru
DV-formatið er tó tøkt í Kringvarpinum, tey bond, ið eru ringast fyri, men vit hava
og arbeiðið at talgilda og bjarga hesum eina vón um, at ein stórur partur av bond
partinum er farið í gongd í 2016. Kringvarp unum kunna avspælast og bjargast. Arb
eiðið við at talgilda og bjarga tilfarið á
Føroya hevur tikið hendan partin á seg.
U-Maticbondunum kemur at vera liðugt á
At fara undir at talgilda bond uttan fyri vári 2019.
kringvarpskarmarnar krevur nógva fyri
reiking og fígging. Fyrireikingarnar hava Síðani verður farið undir at talgilda Beta
verið komnar somikið ávegis, at farast Cam bond.

Søvn út til fólkið - har fólkið er!
Eins og undanfarnu árini er eisini skipað
fyri tiltøkum, har Føroya fólk verða upp
lýst um, hvat gjørt verður, og hvussu vit
øll kunna fáa ágóðan av hesum savni.
Við støði í at savnið skal fara út til føroy
ingin, har hann er, og miðla um okkara
arbeiði - hvussu okkara søga verður
goymd, og hvussu Føroya fólk kann fáa
ágóðan av arbeiðinum – fóru vit, saman
við Søvnum Landsins og Fróðskaparset
ri Føroya á ferð runt oyggjarnar.
Fyrst var farið til Suðuroyar, har vit høv
du bjóðað suðuroyingum oman á Segl
loftið at hoyra um arbeiðið at talgilda
Føroya søgu. Vit greiddu frá, hvussu
vit talgilda og varðveita Føroya søgu.
Á heimferðini varð aftur greitt frá fyri
ferðafólki umborð á Smyrli. Málið við
hesari ferð var at koma út til allar før
oyingr. Nakrar dagar eftir varð farið til
Klaksvíkar, har fitt av fólki kom fram við
Bakarínum hjá Jórun. Seinasta dagin
gekk leiðin vestur í Vágar, har fólk hittu

okkum inni á Tax Free økinum á flog
vøllinum. Sendingin Góðan Morgun
Føroyar var komin við, har bæði tey
ferðandi og alt Føroya fólk kundi fylgja
við, hvussu hetta tiltakið fór fram. At
enda vóru vit í Havn, har SMS var karm
ur um okkara samband við Føroya fólk,
áðrenn mentanarnáttin 2016 fór av
bakkastokki.
Nógv fólk fingu høvi at seta spurningar
um, hvussu Føroya søga verður talgild,
og sigast má, at áhugin var stórur, og vit
komu í samband við eini 250 fólk.
Vit eru nógvir stovnar, ið fáast við at
talgilda okkara søgu, og í nógvum før
um er vitan um hetta arbeiðið ikki stór.
Okkara vón var, at vitanin hjá Føroya
fólki bleiv størri. Tey, ið ikki vóru á teim
um støðum, har hetta tiltak fór fram,
hava óivað hoyrt og sæð um tiltakið í
miðlunum.

Fakta
Allir tíðindamiðlar vístu áhuga fyri tiltakinum Føroya søga talgild

SavnsGull beinleiðis samskifti við Føroya Fólk
Aftur í ár hevur SavnsGull skipað fyri, at
vit samskifta við Føroya Fólk gjøgnum
Facebook, sendingar og annað, sum er
at hoyra kring alt landið.

an sendur til Onglands at liva í einum
djóragarði. Hetta var kanska ein hend
ing, ið var farin í gloymskuna, um vit
ikki fingu høvið at hoyra tað aftur.

Facebook er blivin ein fastur táttur,
har ymiskt verður lagt út á Facebook.
com/SavnsGull. Ein síða har nógv hava
stytt sær stundir at hyggja at gomlum
skjølum og hoyrt ymisk útvarpsbrot. Í
ár eru fleiri ljóðbrot komin undan kavi,
og fólk hava haft møguleikan aftur at
hoyra hesi forkunnugu ljóðbrot. Mill
um annað er ljóðbrotið, tá Petur Mohr
Dam varð valdur til løgmann fyri fyrstu
ferð. Ein sera forkunnug upptøka úr
Tinginum, ið nú er bjargað og goymd til
eftirtíðina.

Tað hevur eisini verið høvi at hoyrt um,
hvussu tað hevur gingist í SavnsGull
inum. Í Mentanarcafeeini hjá Eyðfinn
Jensen var ein longri samrøða við Mass
Hoydal, verkætlanarleiðara í Savns
Gulli, har hann greiddi frá, hvussu
arbeiðið fór fram, og hvørjar hugsanir
hann hevur við verkætlanini.

Samstarvið við Kringvarpið hevur eisini
verið gott hetta árið, har SavnsGull
hevur givið tilfar til sendingar. Góðan
Morgun Føroyar hevur serliga havt
áhuga fyri ymiskum tilfari. T.d. var ein
sending, har Niels Juul Arge varpaði
út, tá ein grindahvalur varð lagdur í ein
svimjihyl í Miðvági. Hvalurin var síð

Fólk eru eisini komin inn á gátt í savn
inum fyri at forvitnast um, hvussu
gongur og kanska fáa okkurt áhugavert
ljóðbrot. Ein sera stuttlig og áhugaverd
løta var, tá toftamenn, ið dagliga koma
í Undirhúsið, komu á vitjan. Tá vitjanin
í Kringvarpinum var av, trivu teir í at
syngja. Ein heilt serlig løta. Tað var
eisini sera áhugavert at fáa vitjan av tí
íslendska mentamálaráðharranum, ið
vitjaði saman við Rigmor Dam, Menta
málaráðharra í Føroyum.

Sitat

Jógvan Fríðrikson: “Søgan er ikki bara søga, men søgan er sjálvt lívið.
Eitt lív uttan søgu er valla nakað lív.”
Í Góðan Morgun Føroyar 03.02.2016

Fíggjarstøðan 2016
Játtanin til SavnsGull var 900.000 kr, ið
er sett av til at talgilda útvarpspartin –
pappírstíðindi og ljóðbondini. Eins og
undanfarnu ár, er nógv tann størsti part
urin av játtanini farin til lønir. Í Savns
gulli eru trý fólk í føstum starvi. Eitt

fulltíðarstarv, eitt á hálvari tíð, og ein
er í vardum starvi. Ein minni partur er
farin til at halda tólini við líka, fyrireika
talgildingina av sjónvarpspartinum og
annað.

Fólkið í SavnsGull í 2016
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SavnsGull

Andras Mortensen
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Dia Midjord
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Sara Joensen
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Annika Elsa Højsted
Skrásetari

Brúsi Johansen
Skrásetari

Kriminalforsorgin

Stuðlar, samskifti og íblástur
Verkætlanin SavnsGull hevur virkað síð
an 2014, og eins og undanfarnu ár, hava
bæði stórir og minni stórir aktørar stuðl
að verkætlanini, samskifti hevur verið
við nógv, og vit hava fingið íblástur frá
nógvum. Niðanfyri sæst búmerki hjá
teimum, ið hava havt serligan týdning.
Mentamálaráðið stendur aftan fyri hesa
verkætlan og hevur játtað peningin til at
talgilda útvarpspartin, og nógv er longu
bjargað. Við stuðli frá A. P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal, fer SavnsGull nú undir
at talgilda og bjarga sjónvarpssavninum.
SavnsGull heldur til í Kringvarpinum, har
stuðul, samskifti og íblástur frá starvs
fólkinum í Kringvarpinum er ein týdning
armikil partur av arbeiðnum. Ráðgeving
frá Søvnum Landsins hevur eisini í ár ver
ið ein góð hjálp.

mun hesum fólkum fyri at takka, at vit fáa
varðveitt tíðindi, ið eru skrivað á pappír. Í
einum stuttum tíðarskeiði hevur tað eisini
verið samstarv við Kriminalforsorgina.
Fólk hava siti í Mjørkadali og skrásett tíð
indi, ið eru skrivað á pappír.
Saman við Fróðskaparsetri Føroya og
Søvnum Landsins fóru vit saman um at
miðla um talgilding av Føroya søgu. Eitt
samstarv í bar við sær, at vit komu út um
landið og søgdu frá okkara arbeiði, og
hvussu Føroya Fólk kunna fáa ágóðan av
okkara arbeiði.
Stuðul, samskifti og íblástur eru komin frá
okkara grannalondum eins og her heima,
har DR, SVT, NRK, Det Danske Filmintitut,
Statsbiblioteket í Århus og Friisframe
hava verið og eru dyggir stuðlar í
fyrireikingunum at fara undir at talgilda
sjónvarpspartin.

Gjøgnum skipanir hjá Almannaverkinum Nú er at bretta upp um armar og seta alla
hava nógv fólk tikið eitt stórt tak fram móti orku í at bjarga allan okkara mentanararv,
bjargingini av savninum. Tað eru í stóran ið liggur á goymslu í Kringvarpssavninum.

