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INNGANGUR 

 

Sum sjálvstøðugur, almennur stovnur hevur Kringvarp Føroya ávísar public service-skyldur 

mótvegis ølllum føroyingum. Hesar skyldur eru ásettar í public service-sáttmálanum millum 

Kringvarpið og Mentamálaráðið, sum er galdandi fyri tíðarskeiðið 1. januar 2011 til 31. desember 

2013.  

 

Ætlanin við Public Service sáttmálanum er, at Mentamálaráðið og Kringvarpið semjast um nakrar 

høvuðslinjur fyri virksemið hjá Kringvarpinum eitt ávíst áramál, uttan at hetta gongur út yvir 

redaktionella frælsið hjá stovninum. 

 

Public service hugtakið fevnir víða, og tí ber ikki til hjá KvF at røkja allar skyldurnar í senn.  

Kringvarpið hevur eftir førimuni fylgt ásetingunum í sáttmálanum við at seta fokus á ymsar 

málbólkar og skiftandi sjangrur, so øll økini í sáttmála-tíðarskeiðnum fáa sítt.  

 

Hetta er einasti háttur hjá okkum at loysa uppgávuna, tí fíggjarliga er stovnurin illa fyri - 

inntøkugrundarlagið tykist vikna á hvørjum ári. Í public service sáttmálanum verður eitt nú mett, 

at inntøkurnar í 2011 verða 66 mió. kr. Inntøkurnar í 2012 vórðu í alt 57 mió. kr. ella níggju mió. 

kr. lægri. Tí er tað ein torfør uppgáva at fylgja ásetingunum í sáttmálanum við MMR. 

 

Í sambandi við at KvF setir fokus á ymsar sjangrur, so kunnu vit nevna dømið, at mentunar- og 

siðsøguligu sendingarnar “Refleksjón” og “Frætt & fregnað”, sum vórðu sendar fyrra hálvár í 

2011, máttu seinna hálvár í 2011 víkja fyri speisemi og sendingini “Moldvarp Føroya”. Fyrra 

hálvár í fjør var so Mælt á skránni, og tá eru vit í talk-show sjangruni. Hetta verður eisini bólkað 

sum Info-tainment, ið er upplýsing (information) og undirhald (entertainment). 

 

Í public service sáttmálanum eru nakrar flokkingar fyri slag av tilfari, sum eitt nú tíðindi, mentan, 

børn og ung, átrúnaður o.s.fr. Men nógv av framleidda tilfarinum hjá Kringvarpinum kann 

flokkast undir fleiri ásetingar ella bólkar í sáttmálanum, tí innihaldið fevnir breitt, t.d. ein aktuel 

sending við tónleiki, sum annars hevur tilfar til børn og ung, ítróttatilfar og okkurt átrúnaðarligt. 

Tað er ikki so einfalt at flokka slíka mentanarsending. 

 

Rákið hjá kringvarpinum er eisini, at vit flyta okkum alt meira frá lidnari heild til lidnan part, tvs. 

frá lidnari sending til liðugt innslag. Sendingarnar verða í stóran mun avgreiddar beinleiðis, og tað 

er sera trupult at flokka eina sending, sum er tveir ella tríggjar tímar hvønn gerandisdag, tí 

sendingin kann fevna um undirhald, list og bókmentir, heilsu, siðsøgu o.s.fr. Hetta eigur at havast í 

huga, tá nýggi Public Service sáttmálin verður gjørdur.  

 

Kringvarpið skifti stjóra í 2012 og stjóraskifti saman við fíggjarstøðuni hjá Kringvarpinum hava 

helst gjørt sítt til, at stórvegis broytingar ikki hava verið í skránni hjá KvF seinna partin av árinum. 
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BJÓÐAR AV OG SAVNAR 

 

Kringvarpið framleiddi fleiri dokumentarsendingar í fjør, har ímillum nakrar sendingar fingu sera 

góð ummæli.  

 

Ein teirra “Tá lívið gerst ov tungt” lýsti støðuna hjá teimum, sum hava upplivað sjálvmorð heilt inn 

at lívinum. Ein onnur “Eg vil ikki krógva tað!” lýsti gerandisdagin á Psykiatriska deplinum, og hesin 

dokumentar setti veruliga dagsskránna fyri samfelagskjakinum. Hesin sjónvarpsdokumentarur fekk 

eisini viðurkenning sum ársins sending, tá miðlaheiðurslønirnar vórðu latnar.  

 

Í grundgevingini varð m.a. sagt “Talan er um eina sending, sum bæði er væl uppbygd, væl filmað og væl 

framleidd. Sendingin heldur fast í hyggjaranum frá fyrsta til síðsta minutt, tá vit sleppa inn á stongdu deild at 

síggja føroysku psykiatriina her og nú.”  
 

Føroyingar tóku eisini sera væl ímóti mat- og mentanarsendingini “Spískamarið”, har kokkur 

matgjørdi við rávørum úr føroysku náttúruni. 

 

Tónleikurin og ítrótturin savna eisini tjóðina. Nevnast kunnu nýggjárskonsertin hjá 

symfoniorkestrinum og fleiri stór ítróttatiltøk. KvF framleiddi tveir altjóða fótbóltsdystir á Tórsvølli, 

tá føroyingar spældu ímóti Svøríki og Írlandi. Harafturat framleiddi KvF steypafinalurnar í hond- 

flog- og fótbólti, FM í svimjing og FM í borðtennis, badminton og judo. 

 

Kringvarp Føroya gjørdi eisini nakað burtur úr vegleiðandi fólkaatkvøðuni um 

kommunusamanlegging tann 3. mai 2012. Bæði útvarpið og sjónvarpið høvdu sendingar, til liðugt 

var at telja upp. 

 

Kringvarpið setti eisini fokus á kommunuvalið 13. november. Í sambandi við kommunuvalið 2013 

var ein valredaksjón hjá Kringvarpinum runt landið og gjørdi viðkomandi søgur úr ymsu økjunum til 

bæði útvarp, sjónvarp og internet. 

 

Útvarpið hevði undansendingina “Valfebur” fra 16.05 til 18.00 og síðani byrjaði sjálv valsendingin, 

sum varð liðug umleið kl 23.30. Í sjónvarpinum byrjaði sendingin klokkan 19.30, og hon varð liðug 

um ellivu tíðina á kvøldi. 

 

 

 

BØRN OG UNG 

 

Í desember sendi Kringvarpið 24 partar av jólarøðini “Vitin” í sjónvarpinum. Útvarpið og 

heimasíðan samstarvaðu um jólakalendaran 2012 “Konan, ið var lítil sum ein teskeið”. Børnini 
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kundu lata lúkur upp á heimasíðuni hjá Kringvarpinum, og so var søgan í útvarpinum í samsvari við 

tað, sum var aftanvert lúkuna tann dagin. 

 

Útvarp til børn var á skránni hvønn gerandismorgun og síðani endursent á kvøldi. Og í sjónvarpinum 

hava børn fingið ein hálvan tíma teknifilm við føroyskari talu hvørt gerandiskvøld. Sunnumorgun 

eru tilfarið til børnini gerandiskvøld endursent samlað. 

 

Sjónvarpssendingin »Ding Ding Pippting«, sum Kringvarp Føroya framleiddi á heysti 2012, varð 

innstillað til virðisløn hjá Nordisk Barne Medie Festival 2013. »Ding Ding Pippting« varð innstillað 

sum besta sjónvarpssending fyri børn í aldrinum 0-6 ár. Hetta er fjórðu ferð, at barnasendingar hjá 

Kringvarpinum eru í uppskoti at verða virðisløntar á NBMF, síðani festivalurin á fyrsta sinni varð 

hildin í 1999. 

 

Kringvarpið hevur ikki havt regluligt tilfar til tey ungu, sjálvt um einstakar sendingar hava verið til 

ungdómin. 

 

 

 

STÓRAR AVBJÓÐINGAR 

 

Árið 2012 er áttanda árið á rað, at kringvarpsgjaldið stendur í stað. Summarið 2010 varð 

lógarbroyting gjørd, sum breiðkaði inntøkugrundarlagið frá kringvarpsgjaldinum. Men samstundis 

eru inntøkur frá lýsingum og spølum lækkaðar munandi.  

 

Í 2008 góvu spæli- og lýsingarinntøkur 22 milliónir krónur, í 2011 komu 12 milliónir krónur í 

kassan, og í fjør var inntøkan frá spæli og lýsingum 9,7 mió. kr. 

 

Inntøkurnar eru víkjandi, og tí áliggur stjóranum sambært public service sáttmálanum at tillaga 

virksemið í Kringvarpinum so skynsamt sum gjørligt. 

 

Leiðslan metir tó, at sæð í ljósinum av avbjóðandi fíggjarstøðuni, hevur tað eydnast toluliga væl at 

liva upp til ásetingarnar í Public Service sáttmálanum. Tó er greitt, at heldur gongdin fram, verður 

alt meira trupult hjá stovninum at røkja sínar skyldur næstu árini. 

 

Skal Kringvarpið eisini í framtíðini megna at lyfta sína uppgávu sum Public Service stovnur, er 

neyðugt, at politiski myndugleikin ger sær greitt, at peningur krevst, fyri at røkja hesar skyldur.  

 

Á næstu síðunum sæst, hvussu KvF raðfesti í fjør, sum er annað ári í sáttmálatíðarskeiðnum.  

 

Hendan næsta Public Service frágreiðingin er skipað eins og ásett í sáttmálanum. Fyri hvørt kapittul 

verður greitt frá, hvussu Kringvarpið hevur loyst uppgávuna. 

Í mun til Public Service sáttmálan, so er henda frágreiðing um skyldurnar, sum eru nevndar á  

síðu 6 til 9 í sáttmálanum. 
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1.1 Samskifti við borgaran 

 

Kringvarpið er eftir okkara meting í støðugum samskifti við borgaran á sínum trimum miðlapallum. 

Men tað kann vera eitt sindur trupult at taka dagar ímillum, um okkara regluligu tíðindasendingar og 

aðrar sendingar, har vit koma á tal við fólk, og har fólk hava møguleika at koma á tal við okkum, 

gera, at KvF virkar í fólksins tænastu. 

 

KvF samskiftir eisini regluliga við borgaran, tá skipað verður fyri lurtara- og hyggjarakanningum, 

har borgarin verður spurdur, tí á henda hátt hevur borgarin møguleika at ávirka okkara programval. 

 

Allir føroyingar hava eisini møguleikan umvegis heimasíðuna at seta seg í samband við okkum og 

geva til kennar, hvat viðkomandi heldur um tað, sum vit avrika. Á heimasíðuni eru fleiri 

teldupostbústaðir, og dagliga koma fleiri teldupostar við viðmerkingum og hugskotum til sendingar 

og virksemi okkara, sum heild. Tá beinleiðis sendingar eru, ber eisini til hjá lurtarum at sms’a, gera 

viðmerkingar ella spyrja um eitthvørt, og nógv eru tey, sum brúka henda møguleika. 

 

Kringvarpið er eisini til staðar á Facebook, tí stovnurin ásannar, at nógv fólk ferðast á sosialu 

miðlunum. Men av tí at mesta orkan fer til útvarp/sjónvarp, og nakað til heimasíðuna, so er hetta eitt 

øki, sum vit eiga til góðar at menna. 

 

 

1.2 Føroyskt mál í Kringvarpinum 

 

Máltænastan, sum varð sett á stovn á vári í 2011, hevur ikki eydnast sum ætlað. Fýra fólk við hollum 
kunnleika at geva góð ráð, hvussu vit orða okkum og stavseta rætt, mannaðu hesa innanhýsis 

máltænastu. Men tíverri er henda skipan ikki virkin meira. KvF hevur sett sær fyri, at hesin parturin 
skal røkjast so ella so. 

 
Í løtuni hevur Kringvarpið ongan greiðan málpolitikk og onga málsliga ráðgeving. Morgunsendingin 

hevur táttin Orð um orð, sum er eitt stig rætta vegin og kanska eisini kann metast sum undirvísing. 
 

Vit mugu ásanna, at KvF ikki hevur ein virknan málpolitikk, og vit kunnu staðfesta, at skulu allar 
okkara sendingar vera á einum nóg góðum føroyskum máli, so mugu vit seta fólk burturav at átaka 
sær hesa uppgávu. Hóast henda uppgáva er sera týdningarmikil, so mugu vit tíverri ásanna, at hon 

liggur á láni. Leiðslan arbeiðir við at finna eina varandi, nøktandi loysn. 
 

 

1.3 Týtt útlendskt tilfar 

 

Av tí at fíggjarlig orka ikki hevur verið til at týða alt útlendskt tilfar til føroyskt og orsakað av 

rættindaspurningum, hevur Kringvarpið lagt seg eftir at týða so nógv barnatilfar, sum gjørligt. Tað er 

umráðandi, at føroysk børn hava atgongd til útlendskar teknifilmar, sum eru týddir til móðirmálið.  
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Kringvarpið hevur týtt so mikið nógv barnatilfar, at tað hevur verið á sjónvarpsskránni tríggjar til 

fimm dagar  um vikuna. Týsdagar og hósdagar hevur blandað føroyskt barnatilfar verið sent. 
Mikudagar hava vit sent sendingina Snip Snap til tey minstu børnini. Talan er um sending við 

føroyskum verti, har hvør sending inniheldur tríggjar føroyskt raddaðar teknifilmar. 
 

Kringvarpið hevur eisini týtt sendingar til vaksin, tó hevur tað í størstan mun verið talan um 
føroyskan tekst og ikki føroyska talu. 

 
Norska røðin “Buzz Aldrin”, ið varð tikin upp í Føroyum, varð send við føroyskum teksti. Sama var 

galdandi fyri íslendsku satirurøðina “Hæ Gosi”, har Kringvarpið eisini var við í framleiðsluni. Hæ 
Gosi varð send í 2012, men tekstað í 2011. Somuleiðis hevur Kringvarpið arbeitt við týðingum av 

øðrum tilfari til vaksin í 2011, men sum verður sent í 2012. Talan er í hesum føri um dokumentartilfar 
og náttúrufilmar. 
 

Kringvarpið og Nám hava samstarvað um týðing av íslendskum nátturufilmi, ið varð sendur í 
2012. 

 
 

1.4 Alnets tænastur 

 
Í 2011varð nógv orka brúkt til at menna heimasíðuna hjá Kringvarpinum, sum er ein sera týðandi og 

nógv vitjaður miðil. Tíverri hevur tað gingið meira stríggið at dagføra heimasíðuna við tíðindum, 
serliga um vikuskiftið hevur gingið stríggið, tí tað dagliga krevur so nógva orku at manna báðar 

tíðindaredaksjónirnar, og harumframt eru útvarpstíðindi eisini leygar- og sunnudag. 
 

Avgjørt er at dagføra heimasíðuna meira reglugliga frá morgni til myrkurs gerandisdagar, men eisini 
um vikuskiftið, so føroyingar kunnu lesa fesk tíðindi á okkara heimasíðu. 

 
Allar sendingar hjá Kringvarpinum kunnu hoyrast og síggjast beinleiðis á netinum. Sjónvarpið er 

avmarkað til  føroyskt øki vegna rættin. Kringvarpsappin ger tað møguligt at hoyra útvarp og síggja 

sjónvarp beinleiðis á fartelefonum og teldlum. 

 
 

1.5 Keypa tænastur 

 

Fríyrkisfólk hava staðið fyri meginpartinum av framleiðsluni av vanligu ítróttarsendingunum. Til 

ítróttarsendingina 3-2 hevur Kringvarpið brúkt í minsta lagi 4 fríyrkis fotografar og 2 fríyrkis 

programmfólk til  hvørja sending. Somuleiðis hava tað verið fríyrkisfólk kring landið, ið hava 

framleitt tilfarið til ítróttin í útvarpinum.  

 

Fríyrkisfólk hava í drúgt áramál tikið upp guðstænastur og møtir í  sjónvarpsskránni. Fríyrkisfólk 

skriva somuleiðis morgunlestrar og Heilaga Evangeliið í útvarpinum. Fríyrkisfólk standa eisini fyri 
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stórum parti av tónleikasendingunum í útvarpinum. 

 
Fríyrkisfólk hava eisini í samstarv við okkara fólk gjørt fleiri dokumentarsendingar, sum eru sendar í 

2012. 

 
Vaskifólk, telefontænasta, grannskoðan og løgfrøði eru tænastur, ið Kringvarpið keypir. 

 

 

1.6 Tilbúgving 

 

Kringvarpið er partur av Tilbúgvingarskipan Landsins. Avvarðandi myndugleikar hava listar við 

nøvnum og telefonnumrum, ið skulu nýtast, kemur samfelagið í eina støðu, har brúk er fyri 

tilbúgving.  

 

Kringvarpið hevur sent tilbúgvingarútvarp í sambandi við ódnarveður, og hendir slíkt aftur, er 

Kringvarpið sjálvandi til reiðar at kunna landsins íbúgvar. 

 

Kringvarpið hevur ikki frætt neyvari um arbeiðið hjá Tilbúgvingarstovninum og Føroya Landfúta at 

gera ein tilbúgvingarportal, sum møguliga skal verða partur av heimasíðu Kringvarpsins. 

 

 

1.7 Førleikamenning og dygd 

 
Kringvarpið hevur hildið fram við arbeiðnum at førleikamenna starvsfólk innan journalistiska 
fakið. 5 fólk arbeiða framvegis við at førleikamenna seg innan journalistikk. 

 
 
 
 
 
 
 

2  Raðfestingar innan ávísar bólkar av sendingum 

 

 

 

 

 

2.1  Tíðindi og aktuelt 

Kringvarpið hevur sent tíðindasendingar í útvarpinum 10 ferðir um dagin við einari endursending 
kl. 21 á kvøldi. Um vit ikki rokna endursendingina uppí, so hevur á leið ein t ími av 

útvarpstíðindum verið gerandisdagar. Í vikuskiftunum hava tríggjar sendingar verið leygardag og 

tríggjar sunnudag, ella á leið ein hálvur tími hvønn dagin. 
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Dagur og Vika hevur verið send fýra ferðir um vikuna. Sjey vikur í summar var Dagur og Vika ikki 

á skránni, men ístaðin ein aktuelt sending við heitinum “Fríggjakvøld”. Í desember var 

tíðindasendingin í sjónvarpinum tríggjar ferðir um vikuna, týskvøld, hóskvøld og fríggjakvøld. 

 

Aftrat útvarpstíðindunum hevur verið ein aktuelsending á skránni seinna helmingin av 2012. 

Sjónarhornið við ymsum aktuellum samfelagsevnum er á skránni mikudagar, kl 17:05. 

 

 

2.2  Mentan 

Fríggjakvøld sendi Kringvarpið sjónvarpssendingina Mælt í fyrru hálvu 2012. Henda sending avloysti 

satirusendingina Moldvarp Føroya, sum var send á heysti 2011.  

 
Hóskvøld hevur Kringvarpið sent føroyskar dokumentarsendingar í sjónvarpinum. Sendingarnar hava 

varpað ljós á ymisk viðurskifti í føroyska samfelagnum. Sendingar hava verið um sjálvmorð, list, 

sálartregi, løgregluna, føroyingar í Danmark og mangt annað. Eisini vitjaði Frætt og Fregnað í Íslandi, 
og gjørdar vórðu 4 sendingar. 

 

Mikukvøld hevur Kringvarpið sent eldri føroyskar sendingar í sjónvarpinum. 
 

Týskvøld hevur sendingin “Túnatos” verið á skránni aftan á Dag og Viku. Eisini “25 min” hevur verið 

á skránni nakrar ferðir í vetur, m.a. við norska forsætisráðharranum Jens Stoltenberg og við FIFA 
forsetanum Sepp Blatter. 

 

Vit sendu eisini nógv í sjónvarpinum á ólavsøku; sendu setanina, høvdu kvøldsending, sendu 
guðstænastuna, skrúðgonguna og tingsetuna. 

 

Í útvarpinum eru he sa r  sendingar beindar undir høvuðsbólkin mentan; Geymin, Vitan, Pressan,  

Tíðarinnar bakspegil, “FIT” og Meg minnist. Í undirbólkinum infotainment, liggja sendingar sum  

Góðan Morgun Føroyar, Surk, Stykkjagóðs og Brunsj. 

 
Í undirbólkinum list hevur sendingin In Mente verið. 

 

Undirbólkurin drama hevði m.a. útvarpsleikin Oliver Twist til eldru børnini og jólakalendaran 

Teskeiðkonan til yngru børnini. 

Undirbólkurin bókmentir hevði sendingina “Søgutímin” við upplestri av skaldsøgum til 

ung og vaksin, sum eisini vórðu viðgjørdar í sendingini In Mente. 

 
Undirbólkurin und i rhald  hevur haft prikið fríggjamorgun í GMF í fyrra helvt av 2012, sum er 

satira, og í útvarpinum var klumman partur av Pressuni. 
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2.3  Átrúnaður 
Kringvarpið hevur sent morgunlestrar 6 dagar um vikuna og Guðstænastu ella møti hvønn 

sunnudag. Harumframt hava vit sent aðrar sendingar, ið kunnu flokkast at vera átrúnaðarligar 

sendingar. Her kunnu nevnast Tað heilaga evangeliið og “Adam og Eva og øll hini”. Hetta eru  

sendingar, ið kunnu flokkast undir átrúnað og lívsáskoðan. 

 
Triðja sálmafløgan, hesaferð við sangum frá Brøðrasamkomuni, varð útgivin undan 

jólum. Fløgan varð sera væl móttikin. 

 

 

2.4  Ítróttur 

Í sjónvarpi hava vit sent 3-2 tvær ferðir um vikuna, mánakvøld og hóskvøld. Í útvarpi hava 

ítróttatíðindi verið leygarkvøld, og ítróttarsendingin  Bólturin hevur verið sunnudag. Her er talan 

um aktuellar ítróttarfrásagnir og viðgerðir av ítróttartilfari. 

 
Harafturat vóru steypafinalurnar í hondbólti og flogbólti, stóri FM dagurin í judo, badminton og 

borðtennis, og FM í svimjing víst beinleiðis í sjónvarpinum. Eisini vístu vit 3 dystir hjá 

landsliðnum í fótbólti; Týskland-Føroyar, og Føroyar-Írland og Føroyar-Svøríki. 

 

Sent varð frá øllum sjey kappróðrunum bæði í útvarpi og live-stream á heimasíðuni. 

Umframt var ein kappróðrarsending at síggja í sjónvarpinum mánakvøld. 

 

Og vit sendu frá olympisku leikunum, tá Pál Joensen svam 400 m og 1500 m frí. 

 
 
2.5  Børn og ung 

Á sjónvarpsskránni hava vit havt føroyskt og føroyska tilfar til børn. Teknirøðir og animatiónir við 

føroyskum røddum lisnar av yrkisleiklistafólki, hava verið vikuliga týsdag, mikudag og hósdag. 

Blikka er føroysk barnasending, ið hevur verið á skránni fríggjadag. 

 
Barnaútvarpið  hevur  verið  sent  hvønn  gerandisdag.  Leygardag  hava  vit  í  útvarpinum  sent 

barnasendingina, Kringlan og sunnudag “Sunnudagsløtan”. Eisini hava børn sagt frá søgum í 

sendingini “Einaferð var tað…” Á jólum var telefon til jólamenninar. 

 

 
2.6  Tónleikur 
Í sjónvarpinum sendu vit familjukonsertina og nýggjárskonsertina hjá Føroya 

Symfoniorkestri, umframt føroyskan dans í Hornahúsinum. 

 
Í útvarpi hava sendingarnar verið: Rót og rútma, Playlistin, Áðrenn Elvis, Ragnarrok, Føroyskir 

sangir, Bolero, Uppá tá, Álvaran, Tit skrivar vit spæla, Kvirran, Turné, Døgurðabeatin, LP’in, 

Tjart, Vøkuljóð, Tempo, Nýggjárskonsert og aðrar konsertir. 
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2.7  Undirvísing 
Fleiri skúlar hava umbiðið tilfar úr KvF, sum eitt nú røðina um Holocaust í útvarpssendingini 

Vitan. Eisini hava lærarar fingið eintøk av sendingunum Vitan, Tíðarinnar bakspegil, og Ádam, 

Eva og øll hini.  
 

Arbeitt hevur støðugt verið við at gera allar sendingar tøkar, soleiðis at m.a. undirvísingarstovnar 

kunnu fáa lætta atgongd til alt tilfar, sum Kringvarpið framleiðir.  
 

 

2.8  Tænastur til fólk við breki 
Tíðindasendingin Dagur og Vika varð deyvatulkað í 2012. Játtanin til Deyvatulking er 335.00 

krónur, og vanliga verða brúktar um 300 t.kr. til sjálva tulkingina. Restin verður brúkt til 
tøkniligu útreiðslurnar hjá KvF í hesum sambandi. 

 

 

2.9  Sendingar úti um landið 
Nógvar av sendingunum hjá Kringvarpinum eru regluliga kring landið. Eitt nú kunnu nevnast 
Útvarps- og sjónvarpstíðindini, Góðan Morgun Føroyar, Frætt og fregnað við fleiri. Hetta fer altíð at 

vera soleiðis, tí Kringvarp Føroya er fyri allar føroyingar.  

 

Kringvarp Føroya hevði eina valredaksjón, sum ferðaðist kring landið og gjørdi søgur úr ymsu lokalu  

økjunum í sambandi við kommunuvalið í november. 

 

 

 

 

 

3  Fíggjarlig tøl 

 

 

 

 

3.1 Verandi inntøkustøðið og raðfestingar 

 

Framleiðslan ella beinleiðis útreiðslurnar hjá Kringvarpi Føroya í 2012 vórðu 31,4 mió. kr. Hetta er 

kostnaðurin at reka deildirnar; Tíðindi og aktuelt, Programdeild, Dokumentardeild og part av 

Tøknideild.  

 

Óbeinleiðis útreiðslurnar í 2012 vórðu 30,6 mió. kr. Hetta er kostnaðurin at reka Starvsfólka- og 

umsitingardeildina, Miðladeildina og Tøknideildina. Harafturat útreiðslur til rættindi, íløgur og rentur 

& avskrivingar. Býtið millum útreiðslurnar sæst í talvuni niðanfyri. 
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mió. kr. Beinleiðis Óbeinleiðis

Aktuelt 10.668.407

Mentan 12.647.352

Dokumentardeildin 5.973.861

Umsitingin 8.421.699

Miðladeildin 3.204.860

Tøkni 12.986.834 2.114.000 10.872.834

Rættindi 4.395.890

Íløgur 3.139.103

Rentur og avskrivingar 559.279

Í alt 31.403.620 30.593.665  

 

Talvan omanfyri vísir, at Tøknideildin fevnir um bæði beinleiðis og óbeinleiðis útreiðslur. Á 

Tøknideildini eru fólk í beinleiðis hava við framleiðslu at gera. Nevnast kunnu sendifólk til útvarp og 

sjónvarp, og útvarpstøkningar, ið klippa ljóðmyndir til barnaútvarpið og aðrar sendingar. 

 

Vert er eisini at nevna, at óbeinleiðis útreiðslurnar eru ikki allar óbeinleiðis, tí nøkur fólk hava eisini 

við framleiðslu at gera. Eitt nú fólk á Miðladeildini og onnur starvsfólk, sum hjálpa til við at gera 

sendingar. 

 

Talvan niðanfyri vísir, hvussu beinleiðis útreiðslurnar hjá KvF vórðu býttar millum bólkar av 

sendingum, og millum útvarp og sjónvarp. Tímatølini fevna ikki um útlendskar sendingar, filmar og 

endursendingar. Eiheldur um tónleik uttan vert og náttartónleik. 

 

 
ÁR 2012 Sending BSL 2012 % tímar utv % tímar sv % tímar BSL+løn

5.2.1 Tíðindi og aktuelt 10.626.000 100 461 4.250.400 31 407 6.375.600 37 77 10.626.000

5.2.2 Mentan 8.704.636 100 590 3.481.855 25 493 5.222.782 30 97 8.704.636

5.2.3 Átrúnaður 337.091 244.273 2 162 332.818 2 65 577.091

5.2.4 Ítróttur 1.299.273 404.818 3 142 2.254.455 13 71 2.659.273

5.2.5 Børn og ung 398.000 1.198.000 9 138 1.998.000 11 71 3.196.000

5.2.6 Tónleikur/rættindi 2.144.000 2.436.800 18 725 107.200 1 4 2.544.000

5.2.6a Tónleikur/rættindi  797

5.2.6b Náttarrásin 2345

5.2.7 Undirvísing 640.000 640.000 5 14 0 0 640.000

5.2.8 Tænastir til fólk við breki 0 0 300.000 2 62 300.000

5.2.9 Sendingar úti um landið 0 0 0 0

Tøkni framleiðsla 2.114.000 100 1.268.400 9 845.600 5 2.114.000

Beinleiðis útreiðslur 26.263.000  13.924.545 100 2.081 17.436.455 100 447 31.361.000

44,4% 55,6% 100%

Óbeinleiðis útreiðslur 30.593.665

Tilsamans 61.954.665  
 

 

Í talvuni sæst uttast høgrumegin í teiginum “BSL+løn”, at samlað vórðu 31.361 mió. kr. brúktar til 

framleiðslu í KvF - 17,5 mió. kr. ella 55,6% fóru til sjónvarpssendingar, og útið við 14 mió. kr. ella 

44,4% fóru til útvarpssendingar. 
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Um tølini í teiginum “BSL+løn” verða umroknað til prosent, so vísir talvan, at 34% av beinleiðis 

útreiðslunum fara til tíðindi og aktuelt, 28% fara til Mentan, 10% fara til Børn og ung, 8% til ítrótt, 

8% til tónleik og 2% til átrúnað. 

 

 

3.2 Væntað framleiðsla í 2013 

Kringvarp Føroya metir, at lutfalsliga býtið millum sendingarnar í 2013 verður á leið tað sama. Tó er 

greitt, at framleiðslan í 2012 kostaði meira enn ásett í fíggjarætlanini hjá stovninum.  

 

Í 2013 noyðist Kringvarpið at laga framleiðsluna til minkaðu inntøkurnar. 
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UPPTELJING ISV PUBLIC SERVICE ÚTVARP OG SJÓNVARP 2012 

 

PUBLIC SERVICE – ÚTVARP  

 

TAL AV DØGUM BÝTTIR YVIR HALGIDAGAR, GERANDIS & LEYGAR- OG SUNNUDAGAR 

 

VETRARSKRÁ: (FRÁ 01.01.2012 TIL OG VIÐ 17.06.2012) 

111 gerandisdagar fram til summarskráin byrjaði 18.06.2012 

24 leygar- og sunnudagar fram til summarskráin byrjaði.  

24 vikur tilsamans 

 

SUMMARSKRÁ: (FRÁ 18.06.2012 TIL OG VIÐ 02.09.2012) 

55 gerandisdagar fram til vetrarskráin byrjaði aftur 02.09.2012 

11 leygar- og sunnudagar fram til vetrarskráin byrjaði aftur.  

11 vikur tilsamans 

 

VETRARSKRÁ: (FRÁ 03.09.2012 TIL 31.12.2012) 

83 gerandisdagar fram til árslok 

17 leygar- og sunnudagar fram til árslok  

17 vikur tilsamans 

 

ALT ÁRIÐ: 

12 halgi- og frídagar gerandisdagar. 

 

TÍÐINDINI (FRÁ 01.01.2012 TIL OG VIÐ 31.12.2012) 

11 tíðindasendingar hvønn gerandisdag x 112 gerandisdagar=  1.232 tíðindasendingar 

11 tíðindasendingar hvønn gerandisdag x 55 gerandisdagar=     605 tíðindasendingar 

11 tíðindasendingar hvønn gerandisdag x 83 gerandisdagar=     913 tíðindasendingar 

6 tíðindasendingar leygar/sunnudag x 24 leygar- og sunnudagar=        144 tíðindasendingar 

6 tíðindasendingar leygar/sunnudag x 11 leygar- og sunnudagar=            66 tíðindasendingar 

6 tíðindasendingar leygar/sunnudag x 17 leygar- og sunnudagar=       102 tíðindasendingar 

6 tíðindasendingar hvønn halgidag/frídag x 12 halgidagar=       72 tíðindasendingar 

 

Í TÍÐARSKEIÐNUM 01.01.2012 TIL 31.12.2012 VÓRU TILSAMANS 3.134 tíðindasendingar 

 

ALT HITT Í VETRARSKRÁNNI (FRÁ 01.01.2012 TIL OG VIÐ 17.06.2012) 

 

SENDINGAR HVØNN GERANDISDAG: 112 gerandisdagar  

GÓÐAN MORGUN, FØROYAR (aktuelt, mentan, undirh, tónl – infotainment) 112 sendingar 

BARNAÚTVARPIÐ (børn) 112 sendingar 

MORGUNLESTURIN – hvønn gerandis- og leygardag í umleið 10 minuttir 141 sendingar 

VEÐRIÐ (tað er veðrið, vánir, havleiðir og veðurstøðir) hvønn dag) 165 sendingar 

MIDDAGSTÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag í umleið 15 -20 min 141 sendingar 

DØGURÐATÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag umleið 20 minuttir 141 sendingar 

TÓNATÍMIN – hvønn gerandisdag í umleið 60 minuttir 112 sendingar 

MORGUNTÓNLEIKUR – hvønn dag í umleið 1½ til 2 tímar  112 sendingar 

NÁTTARRÁSIN – hvønn gerandisdag í umleið 3-4 tímar.  112 sendingar 

Vikuskiftini er náttarrás alla náttina.  

 

SENDINGAR TVEIR DAGAR UM VIKUNA: 24 vikur 

TIT SKRIVA, VIT SPÆLA  (tónleikur/interaktión við lurtaran)   48 sendingar 

MORGUNBLAND  (tónleikur)      48 sendingar 

DAGSETUR  (endursenda tilfar úr GMF)     48 sendingar 

ÍTRÓTTARTÍÐINDINI      48 sendingar 

 

SENDINGAR AÐRUHVØRJA VIKU: 24 vikur 

VITAN  (undirvísing, upplýsing)     12 sendingar 

PRESSAN (kjak, aktuelt, upplýsing, undirvísing)    12 sendingar 

 

SENDINGAR EINAFERÐ UM VIKUNA:  24 vikur 

GEYMIN (dokumentar)      24 sendingar 

TÍÐARINNAR BAKSPEGIL (upplýsing, undirvísing)    24 sendingar 

ÁDAM, EVA OG ØLL HINI (átrúnaður, upplýsing og undirvísing)  24 sendingar 

FIT (lívsstílur og upplýsandi)      24 sendingar 

IN MENTE (mentan og list)     24 sendingar 

VIKUSKIFTIÐ (infotainment)     24 sendingar 

MEG MINNIST (siðsøga)      24 sendingar 

SKALDSØGA 1 (UNDIR EGIÐ BORÐ) (upplestur, mentan)   24 sendingar 
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SKALDSØGA 2 (HOBBIN)   (upplestur, mentan)  24 sendingar 

HETTA HEILAGA EVANGELIIÐ SKRIVAR (átrúnaður)  24 sendingar 

GUDSTÆNASTA       24 sendingar 

EM-TÍÐINDINI   (ítróttur)     05 sendiNgar 

KRINGLAN  (longri barnasending leygardag)   24 sendingar 

SUNNUDAGSLØTAN (longri barnasending sunnudag)   24 sendingar 

TÓNLEIKASENDINGAR: 

LP’IN        24 sendingar 

ÁÐRENN ELVIS       24 sendingar 

RAGNARROKK       24 sendingar 

PLAYLISTIN       24 sendingar 

TEMPO        24 sendingar 

TJART        24 sendingar 

ÁLVARANN (føroyskur dansur – sendu ikki aftan á føstuna – mentan eisini) 08 sendingar  

TURNÉ        24 sendingar 

UPP Á TÁ        24 sendingar 

BOLERO        24 sendingar 

KVIRRAN       24 sendingar 

RÓT & RÚTMA       24 sendingar 

 

SUMMARSKRÁ: (FRÁ 18.06.2012 TIL OG VIÐ 02.09.2012) 

 

55 gerandisdagar fram til vetrarskráin byrjaði aftur 02.09.2012 

11 leygar- og sunnudagar fram til vetrarskráin byrjaði aftur.  

11 vikur tilsamans 

 

SENDINGAR HVØNN GERANDISDAG: 55 dagar 

SUMMARMORGUN (infotainment)     55 sendingar 

STYKKJAGÓÐS  (infotainment)    55 sendingar 

MORGUNLESTURIN  (seks dagar um vikuna)    66 sendingar 

VEÐRIÐ tað er veðrið, vánir, havleiðir og veðurstøðir) hvønn dag   77 sendingar  

EM-TÍÐINDINI (bara send, meðan EM var - ítróttur)    18 sendingar 

TÓNLEIKUR UTTAN VERT: 

MIDDAGSTÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag í umleið 15 -20 min 66 sendingar 

DØGURÐATÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag umleið 20 minuttir 66 sendingar 

TÓNATÍMIN – hvønn gerandisdag í umleið 60 minuttir   55 sendingar 

MORGUNTÓNLEIKUR – hvønn dag í umleið 1½ til 2 tímar    55 sendingar 

TVEIR TÍMAR TÓNLEIK SEINNAPART UTTAN VERT   55 sendingar 

NÁTTARRÁSIN – alla náttina gjøgnum summarið     55 sendingar 

 

SENDINGAR TRÍGGJAR DAGAR UM VIKUNA: 11 vikur 

TIT SKRIVA, VIT SPÆLA (tónleikur og interaktión)   33 sendingar 

 

SENDINGAR TVEIR DAGAR UM VIKUNA: 11 vikur 

MORGUNBLAND (E) (tónleikur við verti)    22 sendingar 

 

SENDINGAR EINAFERÐ UM VIKUNA:  11 vikur 

ÍTRÓTTUR: 

BÓLTURIN (sendu ikki í summarsteðgi, men onkuntíð mikukvøld ístaðin)  11 sendingar 

ÍTRÓTTARTÍÐINDINI      11 sendingar 

KAPPRÓÐUR (sjey leygardagar í leypi av juni og juli)    07 sendingar 

UPPLESTUR: 

SKALDSØGA 1 (UNDIR EGIÐ BORÐ – LIÐUG Á ÓLAVSØKU)  07 sendingar 

SKALDSØGA 2 (HOBBIN – LIÐUG, TÁ SUMMARSKRÁIN ENDAÐI)  11 sendingar 

ÁTRÚNAÐUR: 

HETTA HEILAGA EVANGELIIÐ SKRIVAR    11 sendingar 

GUDSTÆNASTA       11 sendingar 

SUNNUDAGSLØTAN      11 sendingar 

TÓNLEIKASENDINGAR: 

RÓT & RÚTMA (E) (sendingar frá 2010)     11 sendingar 

TUTL Í 35 ÁR       10 sendingar 

KORSIE OG 60’INI       05 sendingar 

KLASSISKT VIÐ KÁRA OLSEN     11 sendingar 

 

AÐRAR SENDINGAR: 

VIKUSKIFTIÐ       11 sendingar 

HER & HAR       11 sendingar 

SKIFTISSIÐIR Á LÍVSLEIÐINI (E) (sendingar frá 2001)   11 sendingar 
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SPYR BARA (E) (sendingar frá 2001)     11 sendingar 

FRAM VIÐ ÁNNI (E) (sendingar frá 2001)     12 sendingar 

STAKAR SENDINGAR HJÁ SUNA (3 Summarsetur + eina um kappr á Ólavsøku)04 sendingar 

 

 

VETRARSKRÁIN (FRÁ 03.09.2012 TIL OG VIÐ 31.12.2012) 

 

SENDINGAR HVØNN GERANDISDAG: 83 gerandisdagar  

GÓÐAN MORGUN, FØROYAR (aktuelt, mentan, undirh, tónl – infotainment) 81 sendingar 

+ endursendar um kvøldið 

BARNAÚTVARPIÐ /JÓLAKALENDARI (børn    112 sendingar 

MORGUNLESTURIN – hvønn gerandis- og leygardag í umleið 10 minuttir  100 sendingar 

VEÐRIÐ (tað er veðrið, vánir, havleiðir og veðurstøðir) hvønn dag)  117 sendingar 

MIDDAGSTÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag í umleið 15 -20 min 117sendingar 

DØGURÐATÓNLEIKUR – hvønn gerandisdag og leygardag umleið 20 minuttir 117 sendingar 

TÓNATÍMIN – hvønn gerandisdag í umleið 60 minuttir   83 sendingar 

MORGUNTÓNLEIKUR – hvønn dag í umleið 1½ til 2 tímar    117 sendingar 

NÁTTARRÁSIN – hvønn gerandisdag í umleið 3-4 tímar.    117 sendingar 

Vikuskiftini er náttarrás alla náttina.  

BRUNSJ hvønn gerandisdag í des       17 sendingar 

 

TIT SKRIVA, VIT SPÆLA X 4 UM VIKUNA      68 sendingar 

ÍTRÓTTARTÍÐINDINI x 2 til okt og so x 1 um vikuna      21 sendingar 

 

SENDINGAR AÐRUHVØRJA VIKU: 17 vikur 

VITAN  (undirvísing, upplýsing)         5 sendingar 

PRESSAN (kjak, aktuelt, upplýsing, undirvísing)        6 sendingar 

 

SENDINGAR EINAFERÐ UM VIKUNA:  17 vikur 

GEYMIN (dokumentar)      13 sendingar 

TÍÐARINNAR BAKSPEGIL (upplýsing, undirvísing)    10 sendingar 

FIT (lívsstílur og upplýsandi)      16 sendingar 

IN MENTE (mentan og list)     16 sendingar 

RØDDIN (tikin av í nov)      12 sendingar 

VIKUSKIFTIÐ (infotainment)     17 sendingar 

MEG MINNIST (siðsøga)      17 sendingar 

SKALDSØGA 3 (LAGNAN) (liðug á nýggjárinum)    17 sendingar 

OLIVER TWIST (útvarpsleikur)      12 sendingar 

HETTA HEILAGA EVANGELIIÐ SKRIVAR (átrúnaður)  17 sendingar 

GUDSTÆNASTA       21 sendingar 

KRINGLAN  (longri barnasending leygardag)   12 sendingar 

SUNNUDAGSLØTAN (longri barnasending sunnudag)   12 sendingar 

EINAFERÐ VAR TAÐ.... (børn siga frá ævintýrum)   10 sendingar 

TÓNLEIKASENDINGAR: 

LP’IN  (tikin av í nov)     12 sendingar 

ÁÐRENN ELVIS (tikin av í nov)     12 sendingar 

RAGNARROKK       17 sendingar 

PLAYLISTIN       17 sendingar 

TJART        17 sendingar 

UPP Á TÁ        17 sendingar 

BOLERO (tikin av í nov)      12 sendingar 

RÓT & RÚTMA (tikin av í nov)     12 sendingar 

CANTABILE (tikin av í nov)     12 sendingar 

MORGUNBLAND tvær ferðir um vikuna - (tikin av í nov)   24 sendingar 

 

STAKAR SENDINGAR Í SAMB VIÐ SPARINGAR OG JÓLINI OG NÝGGJÁR: 

RÁK        5 sendingar 

NÝTT OG GOTT GAMALT      5 sendingar 

NÓN        5 sendingar 

FRAM VIÐ ÁNNI (endursendingarrest frá summarskránni) 

GLOBALISERAÐ MATMENTAN (endursending) 

Beinleiðis frásøgn frá Paraolympisku leikunum í London 

SKIFTISSIÐIR Á LÍVSLEIÐINI (endursendingarrest frá summarskránni) 

BEINLEIÐIS TÍÐINDAFUNDUR Í TINGANESI Í SAMBANDI VIÐ VITJANINA HJÁ VILLY SØVNDAL Í FO 

3 LANDSDYSTIR Í FÓTBÓLTI (07.09 í Týskl, 12. og 16.10 heima móti Írl og Svøríki)  3 sendingar 

JIMI HENDRIX 70 ÁR 

ÚR LAMBA TIL LA – um Týr 

TOSA FØROYSKT – samrøða við Vár í Ólastovu 
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DREYMUR SAKARISAR -  um føroyska filmslist og filmsframleiðslu 

JON LORD  (tónleikasending)     2 sendingar 

KRISTILIGT KRINGVARP – sending um Lindina 

JÓLAHEILSANIR FRÁ ÚTISETUM 

FØROYINGAR Á KAPPANUM 2 SENDINGAR 

VIÐ BISKUPPI Í VÁGSBOTNI 

JÓLATRÆ Í KRINGVARPINUM 

TELEFON TIL JÓLAMENNINAR 

JÓL OG JÓLAHALD 

JÓLAORATORIUM 2012 

LÆKNASTRÍÐIÐ við Hans Andrias Sølvará    3 sendingar 

KONSERT VIÐ KARLAKÓRI REYKJAVIKAR 

HAVNAR HORNORKESTUR SPÆLIR JÓLALØG 

JÓLAGESTURIN ODDVØR JOHANSEN      2 sendingar 

FAMILJUKONSERT VIÐ FØROYA SYMFONIORKESTRI 

VIT FARA UPP Á GÓLV 

MILLUM JÓLANNA       2 sendingar 

HITTINI 2012 

TÍÐARINNAR BAKSPEGIL 2012 (marathonsending nýggjársaftan) 

NÝGGJÁRSGESTURIN 

NÝGGJÁRSRØÐURNAR HJÁ LØGMANNI OG DROTNINGINI 

GOTT NÝGGJÁR – NÝGGJÁRSSENDING NÝGGJÁRSAFTAN 

 

 

 

SJÓNVARPIÐ 

 

FRÁ 01.01.2012 TIL OG VIÐ 02.09.2012 = 35 VIKU 

DAGUR&VIKA FÝRA FERÐIR UM VIKUNA    112 sendingar 

VEÐRIÐ        252 sendingar 

FRÍGGJAKVØLD EINAFERÐ UM VIKUNA Í SJEY VIKUR   007 sendingar 

3-2 TVÆR FERÐIR UM VIKUNA Í 28 VIKUR    056 sendingar 

MÆLT EINAFERÐ UM VIKUNA Í 13 VIKUR    013 sendingar 

GUDSTÆNASTA/MØTI      031 sendingar 

ANDAKT        031 sendingar 

MIKUKVØLDSENDURSENDINGAR  (gamalt føroyskt tilfar)  035 sendingar 

KAPPRÓÐUR EINAFERÐ UM VIKUNA Í SEKS VIKUR   006 sendingar  

 

 

HÓSKVØLDSDOKUMENTAR Í 21 VIKUR    024 sendingar  

05. jan 14.48 

12. jan  14.48  

19. jan 14.48 

26. jan At gera film í Føroyum 

09. feb Tá lívið gerst ov tungt (streymurin fór  02.feb) 

16. feb Tey Óndu – ein leikur verður til 

23. feb Tann dýra ferðin 

01. mars Heima sum longst 

08. mars Rætturin at doyggja 

15. mars 14.48 

22. mars 14.48 

29. mars 14.48 

05. apríl Rumeniahjálpin 

06. apríl Kríggj og Kærleiki 

08. apríl Tá litirnir dansa 

12. apríl Reyðar baklyktir á vegnum 

19. apríl Leik og lærd 

26. apríl Tá ullin dansar 

03. mai  MÆLT 

10. mai Í læru til lívið 1 

17. mai Í læru til lívið 2 

24. mai 25 minuttir við Jens Stoltenberg 

31. mai Tatovering, íslendsk sending við føroyskum teksti 

07. juni Toskurin, íslendsk sending við føroyskari talu og teksti 

 

TEKNIRØÐIR VIÐ FØROYSKARI TALU: 

Noddy         014 partar 

Timmy tíð        014 partar 
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Milja         010 partar 

Pororo         011 partar 

Tom traktorur        010 partar 

Sópa         009 partar 

Pedda Post        009 partar 

Karlson á Takinum        014 partar 

Snipp, Snapp  (sending við verti + teknifilmar v/ fø. talu)   018 partar  

 FØROYSKAR BARNASENDINGAR: 

Fres (e)        008 partar 

Serlingar   (e)       012 partar 

Blikka         006 partar 

 

STAKAR SENDINGAR 

ÍTRÓTTUR: 

STEYPAFINALUR HONDBÓLTUR   

STEYPAFINALUR FLOGBÓLTUR 

STÓRI FM DAGURIN Í JUDO, BORÐTENNIS, BADMINTON 

FM Í SVIMJING (3 SENDINGAR) 

400 M FRÍ INNLEIÐANDI OL 

STAFETT INNLEIÐANDI OL 

1.500 M INNLEIÐANDI OL 

STEYPAFINALURNAR Í FÓTBÓLTI  

 

AÐRAR SENDINGAR: 

NÝGGJÁRSKONSERTIN 

ÓLAVSØKUSETAN 

ÓLAVSØKUSENDING ÓS-AFTAN 

SKRÚÐGONGA, GUDSTÆNASTA OG TINGSETAN Á ÓLAVSØKU 

FØROYSKUR DANSUR TIKIN UPP Í HORNAHÚSINUM Í HAVN Í JAN 2012 

 

 

ÚTLENDSKAR SENDINGAR, SUM HAVA VERIÐ Á SKRÁ TÝSKVØLD: 

3 jan.  Fuglar 3, ísl. Send v/ fø talu 

10 jan.  Fuglar 4, ísl. Send v/ fø talu 

17 jan.  Fuglar 5, ísl. Send v/ fø talu 

25 jan.  Fuglar 6, ísl. Send v/ fø talu 

31 jan.  Bláa gongustjørnan, ensk send. v/ fø talu 

7 feb.  Seyðabøndir í Grønlandi, grønl. send v/fø. talu 

14 feb.  Náttúra Íslands 1, ísl. send v/fø. talu 

21 feb.  Náttúra Íslands 2, ísl. send v/fø. talu 

28 feb.  Náttúra Íslands 3, ísl. send v/fø. talu 

6 mars.  Náttúra Íslands 4, ísl. send v/fø. talu 

13 mars.  Náttúra Íslands 5, ísl. send v/fø. talu 

20 mars.  Náttúra Íslands 6, ísl. send v/fø. talu 

27 mars.  Náttúra Íslands 7, ísl. send v/fø. talu 

2 apríl.  Náttúra Íslands 8, ísl. send v/fø. talu 

10 apríl.  Náttúra Íslands 9, ísl. send v/fø. talu 

17 apríl.  Falkaríkið, ísl. send við fø. undirtekstum 

 

ÚTLENDSKAR SENDINGAR, SUM HAVA VERIÐ Á SKRÁ SUNNUKVØLD: 

8 jan.  Buzz Aldrin 1(4)  Norsk dramarøð v/fø. talu 

15 jan.  Buzz Aldrin 2(4)  Norsk dramarøð v/fø. talu 

22 jan.  Buzz Aldrin 3(4)  Norsk dramarøð v/fø. talu 

29 jan.  Buzz Aldrin 4(4)  Norsk dramarøð v/fø. talu 

5 feb.  Hæ Gosi 1 (6)(Sesong 1)  Íslendsk satira v/fø. tekstum 

12 feb.  Hæ Gosi 2 (6) (Sesong 1) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

19 feb.  Hæ Gosi 3 (6) (Sesong 1) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

26 feb.  Hæ Gosi 4 (6) (Sesong 1) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

4 mars.  Hæ Gosi 5 (6) (Sesong 1) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

11 mars.  Hæ Gosi 6 (6) (Sesong 1) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

18 mars.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

25 mars.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

1 apríl.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

8 apríl.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

15 apríl.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

22 apríl.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

29 apríl.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 

6 mai.  Hæ Gosi 1(8) (Sesong 2) Íslendsk satira v/fø. tekstum 
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FRÁ 03.09.2012 TIL OG VIÐ 31.12.2012 = 17 VIKUR 

     sendingar 

Veðrið     136 

3-2 – tvær ferðir um vikuna í 10 vikur             020 

Gudstænasta/Møti    021 

Andakt     021 

GEKKUR     017 

D&V við teknmálstulki   066 

 

 

  

HÓSKVØLDSDOKUMENTAR Í  17 VIKUR         016 sendingar 

11. okt. Eg vil ikki krógva tað!             

18. okt. Tann bleyti bodybuildarin        

25. okt. 1448                     

31. okt.  Tey settu búgv                          

01. nov. Betonbygdin                             

08. nov. Spískamarið  - í Saksun            

15. nov. …og havið tók                          

22. nov. Spískamarið – í Borðoy            

29. nov. Allah er stórur                           

06. des.  Spískamarið – í Sandoynni       

13. des.  Streingir, ið tóna                       

20. des.  Pipar & Salt – Back stage         

2., 9., 16. og 23. des. Frætt & Fregnað á ferð í Íslandi 

 

 

JÓLINI 2012    006 sendingar 

25. des. Friður á jørð                               

26. des. Handan Room – ein vangamynd av Eivør     

26. des. ROOM – útgávukonsert við Eivør Pálsdóttir  

26. des. Upp á gólv – við Havnar dansifelag         

31. des. Nýggjárshald í Kringvarpinum       

31. des. Tónleikur úr Mælt                            

 

 

STAKAR SENDINGAR 

ÍTRÓTTUR: Fótbóltur 

07. sept. Týskland-Føroyar    003 sendingar 

12. okt.  Føroyar-Svøríki   

16. okt.  Føroyar-Írland   

 

AÐRAR SENDINGAR 

Túnatos      015 sendingar 

25 min      006 sendingar 
 

 

ÚR SAVNINUM     019 sendingar 

06. sept. Heima sum longst   

13. sept. Kvinnumyndir – Hjørdis Klein, før. sending frá 1988   

19. sept. Tuberklarnir í Føroyum 1:3     

26. sept. Tuberklarnir í Føroyum 2:3     

03. okt.  Tuberklarnir í Føroyum 3:3     

10. okt.  Harusetrið                                

01. nov. Requiem: W. A. Mozart – Føroya Symfoniorkestur     

07. nov. Ungar hendur                          

14. nov. Myndlist í Føroyum 1:11        

21. nov. Myndlist í Føroyum 1:11        

28. nov. Myndlist í Føroyum 3:11        

05. nov. Myndlist í Føroyum 4:11        

12. des. Myndlist í Føroyum 5:11         

19. des. Myndlist í Føroyum 7:11         

23. des. Jólakonsert í Ebenezer      

24. des. Aftankvirra úr Gøtu kirkju 1  

25. des. Tað lýsa stjørnur - konsert    

25. des. Ein pussig tíð                      

25. des. Aftankvirra úr Gøtu kirkju 2     
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FØROYSKAR BARNASENDINGAR: 
Patruljan (e)                                                                  005 partar 

Ding Ding Pippting                                                                     008 partar 

 

JÓLAKALENDARIN 

1. – 24. des. Vitin     024 partar  

24. des. Meðan vit bíða – jólaaftan         001 sending 

 

 

 

TEKNIRØÐIR VIÐ FØROYSKARI TALU: 
Halló Kitti      010 partar 

Enyo      011 partar 

Hurliverð      011 partar 

Mowgli      014 partar 

Kúgvin Konny     011 partar 

Pedda Post                                                                                          005 partar 

Snjóhvíta      015 partar 

Pettson & Findus     009 partar 

Karlsson á takinum     012 partar 

Í Dreymagarði     006 partar 

 

Snipp, Snapp      (sending við verti + teknifilmar v/ fø. talu)             017 partar 

 

 

Familjufilmar – við føroyskum teksti      004 filmar 

25. des.  Superbeiggi – da. familjufilmur við føroyskum teksti  

26. des.  Max – The Movie – da. familjufilmur við føroyskum teksti    

27. des.  Spiderwick søgurnar – am. ævintýrfilmur við føroyskum teksti    

30. des.  Hachiko – ein vinur fyri lívið – am. familjuf., við føroyskum teksti    

 

 

 

Tingvarpið x 32 

 


