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Lektari í søgu

Fróðskaparsetur Føroya

Fróðskaparsetur Føroya (Academia Færoensis) varð 
sett á stovn við løgtingslóg frá 6. mai 1965. Í lógini 
stóð, at Fróðskaparsetrið skuldi vera sjálvsognar-
stovn ur, stjórnaður av landsbókavørðinum og 
rektar an um fyri Føroya Studentaskúla umframt av 
trimum umboðum, sum Føroya Fróðskaparfelag 
valdi. Endamálið hjá Fróðskaparsetrinum var sam-
bært lógini at fremja vísindaligt rannsóknarstarv og 
at geva hægri undirvísing. Tað var eisini staðfest, 
at undir vísarar høvdu skyldu til at fremja bæði.

Grundstøðið undir Fróðskaparsetrinum var 
Føroya Fróðskapar felag, sum varð stovnað í 1952 
við trimum enda málum: at seta á stovn eitt føroyskt 

forum fyri akademiskt kjak; at geva út vísindaligt 
tíðar rit á føroyskum; og at leggja grundstøðið undir 
ein hægri lærustovn í Føroyum. Tað fyrsta Fróð-
skapar ritið, sum framvegis er vísindaliga tíðarritið 
hjá Fróðskaparfelagnum, kom longu í 1952. Í 
1962-63 skipaði Fróðskaparfelagið fyri undirvísing 
fyri lærarum í náttúrusøguligum lærugreinum á 
Føroya Náttúrugripasavni, og í 1964 varð skeið í 
føroyskum máli og bókmentum á Málstovni Fróð-
skapar felagsins. Á fyrra skeiðinum luttóku 5 næm-
ingar og á tí seinna 8, umframt skiftandi tal av 
útlend skum næmingum. Í 1965 hevði Fróð skapar-
felagið lagt tað grundstøðið, sum skuldi leggjast. 

Fróðskaparsetur Føroya er fyrst og fremst ein stovnur, sum skal fremja 

vísindaliga gransking og gevur vísindaliga grundaða hægri undirvísing, men 

stovnurin hevur í tey 50 árini, ið hann hevur verið til, eisini verið knýttur at 

størri hugmyndafrøðiligum málum og samfelagsligum avbjóðingum

Føroya Fróðskaparfelag leggur grundstøðið

Fróðskaparsetur Føroya
  50 ár
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Harumframt átti Fróðskaparfelagið eitt stórt og 
fjøl broytt bókasavn, eini 20.000 bind, sum felagið 
hevði fingið í býti við Fróðskaparrit og „Supple-
menta“ frá 100 lærdum stovnum um allan heim.

Fróðskaparsetur Føroya
Tá Fróðskaparsetrið varð sett á stovn í 1965 gjørdust 
ogn irnar hjá Føroya Fróðskaparfelag ogn hjá Fróð-
skapar setrinum, meðan Føroya Landsstýri skuldi 
bera raksturin av stovninum. Fróðskaparfelagið 
skuldi fáa til vega fígging og byggja hølir á 
Debesartrøð, og ætlanin var, at Fróðskaparsetrið 
skuldi bera víðari og menna tað granskingar- og 
undir vísingarvirksemið, sum Fróðskaparfelagið 
hevði lagt lunnarnar undir. Í fyrsta umfari var eitt 
vísinda starvsfólk sett í fast starv á Fróðskaparsetrinum 
og ein skriv stovuleiðari. Christian Matras, professari, 
varð á fyrsta Seturssráðsfundi 24. mai 1965 settur 
á Føroya málsdeildini frá 1. september 1965, og 
Maud Heinesen varð sett sum setursskrivari. Í 
fyrstuni varð hildið til á loftinum í Bátahøllini, men 
í 1967 varð flutt inn í nýggju hølini á Debesartrøð.

Hóast løgtingslógin einans legði upp til, at 
Fróðskaparsetrið skuldu fremja gransking og geva 
hægri undirvísing, so sæst av viðmerkingunum til 
lógaruppskotið, at longu í 1965 varð hugsað um 
annað enn tað reint vísindaliga. Minnilutin, Jóhan 
Poulsen, umboð Sambandsfloksins í nevndini, helt, 
at málið varð ov illa fyrireikað, tí „tað, sum her er 
talan um, er at seta á stovn 2 fakultetir ella lærustólar 
í ávikavist føroyskum – norrønum – máli, og í søgu, 
tvær sera týdningarmiklar, ja, grundleggjandi læru-
greinir, tá hugsað verður um at tryggja og varðveita 
okkara eginleikar sum serstaka tjóð framvegis“. 

Jóhan Poulsen helt, at Landsstýrið kundi ikki fara 
undir eina so týðandi uppgávu, uttan frammanundan 
at hava tryggjað sær, at Løgtingið fíggjaði alt – eisini 
byggingina. Mælt varð til, at málið varð betur lýst 
og búskaparliga kjølfest, áðrenn Fróðskaparsetur 
Føroya varð sett á stovn.

Hóast tann nýggi stovnurin í minnilutatilmælinum 
tykist vera mettur at kunna fáa stóran týdning fyri 
føroysku tjóðina, so hómast ein konservativur hug-
burður til ætlanina at seta á stovn Fróðskaparsetur 
Føroya og ein konservativ tjóðskaparlig hug mynda-
frøði til sjálvar høvuðsuppgávurnar hjá stovninum. 

Fróðskaparsetrið mennist til universitet
Lógin um Fróðskaparsetur Føroya varð tó samtykt 
við stórum meiriluta. Minnilutauppskotið fekk bert 
7 atkvøður, meðan uppskot landsstýrisins, 
Tjóðveldis flokkurin, Fólkaflokkurin og Sjálvstýris-
flokkurin, varð samtykt við 22 atkvøðum. Hildið 
varð fram við ársskeiðunum hjá Fróðskaparfelagnum, 
og í 1972 varð farið undir ta fyrstu tvey ára støðis-
útbúgvingina á Fróðskaparsetrinum. Ætlanin var, 
at hendan tvey ára støðisútbúgvingin, sum tók støði 
í útbúgvingini á Roskilde Universitetscenter, skuldi 
galda fyri allar útbúgvingar á Fróðskaparsetrinum, 
men m.a. av fíggjarligum grundum varð bert farið 
undir støðisútbúgving í náttúruvísindum. Á sumri 
1974 fingu tey fyrstu lesandi prógv frá Setrinum.

Á Føroyamálsdeildini varð farið undir at undirvísa 
á Ársnámi í norðurlendskum, serliga føroyskum 
máli og bókmentum. Tey fyrstu fingu prógv í 1975. 
Í 1976 varð farið undir tvey ára exam.art. lestur, 
og síðan hava lesandi tikið prógv annað hvørt ár. 
Seinastu árini hevur á hvørjum ári verið tikið upp 

Fróðskaparsetur Føroya
  50 ár

Frá stovnsetan og nógvu 
árini fram var Hanus 
Debes Joensen, fyrrverandi 
landslækni, partur av 
Fróðskaparsetrinum og við 
til at mynda bæði leiklut 
og menning stovnsins 
fram á leið. Á 100 ára 
føðingardegi Hanusar, 27. 
november 2013, fagnaði 
Fróðskaparfelagið honum 
á hátíðarløtu.

Sverri Dahl, Jóannes 
Rasmussen og Jóhannes 
av Skarði høvdu allir í 
nógv ár tætt tilknýti til 
Fróðskaparsetur Føroya.
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til bachelor lestur. Síðan 1987, tá ið Fróðskaparsetur 
Føroya (Academia Færoensis) fekk universitetsheitið 
(Universitatis Færoensis), hevur borið til at lesa 
høvuðsnám í føroyskum á Føroyamálsdeildini.

Í 1986 var Søguvísindadeildin sett á stovn, og í 
1987, sama ár sum Fróðskaparsetrið gjørdist til eitt 
universitet, vóru tey fyrstu lesandi tikin upp á 
deildina. Í 1990 fingu tey fyrstu trý ára bachelor 
prógv og í 1992 kom tað fyrsta kandidatprógvið. 
Í 1989 var ein Samfelagsvísindalig deild sett á stovn, 
sum í 1992 varð løgd saman við Søguvísindadeildini 
undir navninum Søgu- og samfelagsdeildin. Síðan 
eru løgfrøðingar, búskaparfrøðingar og gudfrøðingur 
komnir afturat og fleiri útbúgvingar eru í umbúna.

Starvið sum gudfrøðingur kann síggjast sum eitt 
framhald av Gudfrøðideildini, sum Setursráðið í 
1978 avgjørdi at seta á stovn. Eftir at hava virkað 
sum sjálvstøðug deild við deildarleiðara í nøkur ár 

vórðu gudfrøði og søguvísindi í 1986 løgd saman 
í eina deild við navninum Søguvísindadeildin. Tá 
gud frøðingur varð settur í 2014, hevði eingin gud-
frøðingur verið í starvi síðan seinast í 1980-árunum.

Tað nýggja Fróðskaparsetrið og føroyska 
samfelagið
Í 2008 kom ein nýggj lóg fyri Fróðskaparsetrið, 
sum hevði við sær, at Føroya Læraraskúli og Sjúkra-
røktar frøðiskúlin vóru lagdir saman við Fróðskapar-
setrið, ið nú er skipað við fimm deildum (Føroya-
máls deildin, Náttúruvísindadeildin, Søgu- og Sam-
felags deildin, Námsvísindadeildin og Sjúkra røktar-
frøði deildin) undir tveimum megindeildum 
(Megin deildin fyri Náttúru- og Heilsuvísindi og 
Megin deildin fyri Hug-, Samfelags- og Námsvísindi). 
Leiðslan heldur til á Setursskrivstovuni.

Meðan 13 lesandi høvdu tikið ársskeið í 1965, Myndir frá prógv handan
ini á Fróðskaparsetri 

Føroya í 2014
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tá fyrsta vísindastarvsfólkið og setursskrivarin vórðu 
sett á Fróðskaparsetrinum, so eru nú umleið 115 
árs verk og umleið 700 lesandi. Tað ber til at søkja 
inn á 10 ymiskar bachelorútbúgvingar, tó ikki allar 
á hvørjum ári. Í 2015 verða 8 masterútbúgvingar 
á Fróð skaparsetrinum – harav byrja 4 nýggjar í 
2015. Komandi ár verða eftir ætlan eisini nýggjar 
bachelor útbúgvingar at velja ímillum. Rakstrar út-
reið slur Løgtingsins til Fróðskaparsetrið vóru í 1965 
settar til kr. 100.000. Í 2015 vóru kr. 74 milliónir 
játt aðar til Fróðskaparsetrið á løgtingsfíggjarlógini.

Nógv er broytt síðan 1965, men Fróðskaparsetrið 
er fram vegis fyrst og fremst ein stovnur, sum fremur 
gransking og gevur hægri útbúgving. Tann 
samfelags ligi týdningurin er kortini nógv størri í 
dag, tá ið tær samfelagsligu avbjóðingarnar eru 
øðrvísi og størri enn í 1965. Tað er helst meira 
av gerandi í dag, at Fróðskaparsetrið fremur sam-
felags liga viðkomandi gransking og setur saman 

sam felagsliga viðkomandi útbúgvingar. 
Hóast Fróðskaparsetrið í altjóða høpi er 
og altíð fer at vera lítið, so hevur 
Fróðskaparsetrið tann fyrimun fram um 
øll onnur universitet í heiminum, at tað 
er bert í Føroyum, at tað verður framd 
gransking og mentar útbúgv ingar, sum 
eru serliga rættaðar móti teimum 
samfelags ligu avbjóðingum, ið tað 
føroyska sam felagið hevur fyri framman. 
Hetta eigur og verður sjálvandi eisini gjørt 
í sam starvi við útlendskar granskingar-
stovnar, sum fáast við líknandi avbjóðingar 
hjá smá samfeløgum. Granskingin og 
útbúgv ing arnar á Fróð skapar setrinum 
skulu sjálvandi lúka altjóða krøv, tá tað 
snýr seg um ástøði og háttaløg, men tað 

er einamest í Føroyum, at føroysk viðurskifti, søga, 
samfelag, lóg, búskapur, mentan, mál og náttúra 
verða granskað. Hetta er eitt til feingi, sum 
Fróðskaparsetrið kann og óivað eigur at gagnnýta 
í kappingini um teir dugnaligastu granskararnar og 
tey dugna ligastu lesandi – bæði heima í Føroyum 
og á altjóða marknaðinum.

Akademiska kjakið, sum varð eitt aðal mál hjá 
Fróðskaparfelagnum, er felt inn í seturs lóg ina, har 
tað er skylda stovnsins at breiða út kunn leika og 
eggja til kjak um vísindalig háttaløg, ástøði og úrslit.

Fróðskaparsetur Føroya hevur síðan stovnanina í 
1965 verið sett í samband við ymiskar breiðar 
hugmyndafrøðiligar uppgávur. Longu í 1965 varð 
nevnt, at ein uppgáva var at verja tann føroyska 
mentanararvin. Síðan er uppgávan sett í samband 
við eina meira framlítandi tjóðarbygging. Onnur 
halda, at Fróðskaparsetrið eigur at gera meira við 
vinnulívsmenning. Og tey seinastu árini hevur 
Fróðskaparsetrið verið sett í samband við stóru 
avbjóðingina hjá útjaðarasamfeløgum við fráflyting.

Tær mennandi uppgávurnar standa helst 
frammar lagari í dag enn tær varðveitandi, men tað 
er avger andi, at hesir stóru spurningarnir verða 
sett ir í røttum høpi. Tað eigur ikki at verða uppgávan 
hjá Fróð skaparsetrinum at tæna ávísum samfelags-
ligum áhuga málum, men megnar tað at fremja 
dygdar góða og viðkomandi gransking á altjóða stigi 
og at menna nógvar fjølbroyttar, viðkomandi og 
dygdar góðar útbúgvingar, so fer Fróðskaparsetrið 
óbein leiðis at vera ein avgerandi partur av loysnini 
uppá nógvar av teimum stóru samfelagsligu avbjóð-
ing unum, sum føroyska samfelagið hevur. 
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