
  

 

Mannagongd fyri útflýggjan av 

skjalasavnsútgávueyðmerking 
 

Kunngerðin um skjalasavnsútgávur hevur við sær, at allar skjalasavnsútgávur av dátum frá 

almennum myndugleikum skulu hava eina skjalasavnsútgávueyðmerking. 

 

Fyri at fáa eina skjalasavnsútgávueyðmerking:  

 

Send ein t‐post til skjalasavn@skjalasavn.fo.   

Skriva “Umsókn um skjalasavnsútgávueyðmerking” í evnisteigin.  

 

Í t‐postinum skulu hesar upplýsingar gevast:  

 

‐ Navnið á skipanini  

‐ Virkisár fyri skjalasavnsútgávuna  

‐ Savnsskapari    

‐ Skjalasavnið, ið skal móttaka savnindini 

 

 

Bygnaðurin í eini skjalasavnsútgávueyðmerking  
Skjalasavnsútgávueyðmerkingin er bygd upp av eini bókstavakotu á 2-4 tekn við eftirfylgjandi fimm 

talstavaðum nummarraði. 

Bókstavakotan eyðmerkir, hvat fyri eitt alment skjalasavn tekur ímóti skjalasavnsútgávuni. 

Bókstavakotan, á 2-4 bókstavir, verður givið av tí skjalasavninum, ið tekur ímóti  

kt-savnindunum (kotan má ikki vera eins við eina kotu, ið verður brúkt av øðrum skjalasavni). Savnið 

skal, í seinasta lagi við móttøku av umsóknini, upplýsa, hvørja bókstavakotu  skjalasavnið fer at brúka. 

Raðnummarið 5 taltekn. Móttakandi skjalasavnið kann gera av, hvar byrjast skal. Í sambandi við 

bíleggingina av fyrstu skjalasavnsútgávueyðmerkingini skal upplýsast, hvar í nummarrøðini 

skjalasavnið ynskir at byrja. 

 

Endamál 
Endamálið við eini miðsavnandi tillutan av skjalasavnsútgávueyðmerking er, at tað á henda hátt kann 

útbyggjast eitt landsumfatandi yvirlit yvir skjalasavnsútgávur av varðveitingarverdum dátum frá 

almennum myndugleikum, hóast hesi eru avhend Tjóðskjalasavninum ella einum øðrum almennum 

skjalasavni. Hetta yvirlit verður til stóra nyttu fyri skjalasavnsbrúkarar í framtíðini. Samstundis fer 

yvirlitið at stuðla upp undir eftirlitið hjá Tjóðskjalasavninum við tað, at allar varðveitingarverdar 

dátur verða avhendar til eitt alment góðkent skjalasavn. 



  
 

 

Hvør kann biðja um skjalasavnsútgávueyðmerking?  
Sum útgangsstøði er tað bert tað skjalasavnið, ið tekur ímóti kt-savnindum, sum kann biðja um eina 

skjalasavnsútgávueyðmerking. 

Um so er, at eitt alment skjalasavn ynskir, at eitt annað skjalasavn skal bíleggja 

skjalasavnsútgávueyðmerking tess vegna (t.d. tá annað skjalasavn røkir fyrireikandi 

avhendingararbeiðið), skal tað almenna skjalasavnið boða Tjóðskjalasavninum. frá hesum. 

Tjóðskjalasavnið flýggjar ikki skjalasavnsútgávueyðmerking út til kommunalar myndugleikar, ið 

skulu avhenda til kommunal skjalasøvn, ella veitara teirra. 

 

Um so er, at tikið verður ímóti skjalasavnsútgávu av dátum frá einstakum/privatum 

skjalasavnsstovnara 
Kunngerðin um skjalasavnsútgávur er bert galdandi fyri skjalasøvn, ið eru gjørd av eini almennari 

fyrisiting og dómstólum. Grundsjónarmiðið er tó, at takast kann ímóti skjalasavnsútgávum frá 

privatum skjalasavnsskaparum uttan at bíleggja eitt (frámerki) frá Tjóðskjalasavninum.. 

Tjóðskjalasavnið mælir tó til, at ein altíð bíleggur eitt (frámerki) frá Tjóðskjalasavninum, um so er, 

at ein brúkar leiðreglurnar í Kunngerð um kt-avhending (1007) fyri tilevning av skjalasavnsútgávuni. 

 

Hvussu nógvar skjalasavnsútgávueyðmerkingar kunnu gevast í senn? 
Gevast kunnu so nógvar, sum brúk er fyri í løtuni. Tað skal tó umfata dátur, har neyðugir upplýsingar 

kunnu gevast um navn á skipan, rakstrarár  og arkivskapara. Tað er soleiðis ikki møguligt at bíleggja 

eina størri, ógreinaða røð av skjalasavnsútgávueyðmerkingum. 

 

Um ein hóast alt ikki hevur brúk fyri tí tillutaðu skjalasavnsútgávueyðmerkingini 
Tá listin yvir tillutaðar skjalasavnsútgávueyðmerkingar eisini fer at virka sum ein listi yvir 

skjalasavnsútgávur, ið eru avhendar til eitt alment skjalasavn, er tað av týdningi, at Tjóðskjalasavnið 

verður kunnað, um so er, at skjalasavnsútgávan 


