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Rúsdrekkasølan í 25 ár
Tann 2. november 2017 vóru 25 ár liðin, síðan
Rúsdrekkasøla Landsins læt dyrnar upp á fyrsta
sinni.
Upplatingin var úrslit av, at løgtingið 10. mars í 1992
hevði samtykt eina nýggja rúsdrekkalóg, sum heimilaði
almennari einkarsølu at selja rúsdrekka og matstovum at
skeinkja sterkt eftir serligari loyvisskipan.
Uppskotið um einkarsølu, sum varð samtykt í tinginum,
var triðja royndin í 60 ár at loyva almennari einkarsølu at
selja rúsdrekka í Føroyum.

Útgevari: Rúsdrekkasøla Landsins 2017 Sniðgivið og prentað: Føroyaprent

prentsmiðja 541 705

Rúsdrekkasøla Landsins hevur í dag átta sølubúðir kring
landið og fleiri enn 1.000 vørusløg í síni vøruskrá. Útboðið
av vørum er meira enn fimmfaldað í fjórðingsøld, og
kanningar hjá Rúsdrekkasølu Landsins vísa, at viðskifta
fólkini eru sera væl nøgd við úrval og tænastu.
Umrøtt verður áhaldandi í almenna orðaskiftinum, um
rúsdrekkasøla í Føroyum skal liberaliserast fult og heilt,
men politiskt hevur ongin samgonga enn havt hetta mál á
skrá.
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Tá rúsdrekkasøla var frí
Trupult kann í dag vera at ímynda
sær, at rúsdrekkasøla eina ferð var
frí í Føroyum. Men tað var hon.
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Tá einahandilin varð avtikin við lóg 21. mars í 1855, varð
rúsdrekkasøla skipað sum onnur vørusøla. Handil við rús
drekka var fríur, og einasta treyt at selja var vinnubræv til
at reka handilsvirksemi.
Í 1860 kom serstøk lóg um at keypa, selja og skeinkja
rúsdrekka. Við lógini frá 3. mars 1860 varð kravt loyvi til
skeinking, og sett varð avgjald á skeinkiloyvi. Endamálið
við hesum var at avmarka talið á skeinkistøðum.

Fram ímóti aldarmótinum vóru stórar samfelagsbroytingar
í Føroyum. Eitt, sum eyðkendi hesa broytingartíðina, var
ein støðugt vaksandi rúsdrekkanýtsla.
Hetta skundaði undir eina virkna og væl skipaða fráhalds
rørslu. Í 1906 setti fráhaldsrørslan fram krav um beinleiðis
forboð fyri at selja og skeinkja rúsdrekka í Føroyum, tí
rúsdrekkamisnýtslan var vorðin ein stórur samfelags
trupulleiki.
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Stovna føroysk bryggjarí
Fría rúsdrekkasølan frá 1856 hevði við sær,
at grundarlag skaptist fyri at stovna føroysk
bryggjarí.
Tað fyrsta var Restorff’s Bryggjarí, sum M. C. Restorff
stovnaði í 1849. Fyrstu sjey árini virkaði hann sum bakari,
tí tá var ikki loyvt at bryggja, men tá einahandilin var
avtikin, fór hann eisini at bryggja.
Restorff’s Bryggjarí helt fram heilt til 2007, tá tað gavst við
sínum virksemi. Tá givist varð við virkseminum, bryggjaði
Restorff níggju sløg av øli. Sodavatnsmerkini vóru tá seld
Føroya Bjór.

Føroya Bjór varð stovnað í 1888. Símun í Vági var í 1883
farin til Danmarkar at læra til bakara, og har lærdi hann
eisini at bryggja øl. Fimm ár seinni stovnaði hann Føroya
Bjór.
Eftir at hava arbeitt sum bakari, bryggjari, bóndi og
reiðari í nærum 50 ár doyði Símun í Vági 72 ára gamal í
1935. Sonur hansara, Einar Waag, tók tá við og bygdi fleiri
ferðir bryggjaríið út. Síðan hevur triðja ættarlið tikið við
leiðsluni.
Føroya Bjór eigur stóran part av føroyska marknaðinum
fyri øl og sodavatn.
Í 2010 varð eitt nýtt bryggjarí stovnað í Føroyum, Okkara á
Velbastað. Høgni Jensen í Havn stovnaði Okkara.
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Banna sølu á
fólkaatkvøðu
Tann 6. november í 1907 var fólkaatkvøða í øllum
landsins kommunum um rúsdrekkaspurningin.
Stórur meiriluti var fyri at seta bann fyri at selja
rúsdrekka í Føroyum, og bannið fekk gildi 6. juni
í 1908. Sermerkt var, at kvinnur eisini atkvøddu á
fólkaatkvøðuni.
Rúsdrekka kundi tó bíleggjast uttaneftir. Klubbar og ávís
feløg kundu eftir fólkaatkvøðuna skeinkja rúsdrekka, men
í 1923 varð hetta loyvið tikið frá teimum.
Uppaftur strangari gjørdust reglurnar frá 30. januar
1928, tá skattaváttan gjørdist treyt fyri at kunna bíleggja
rúsdrekka.
Í 1936 var rúsdrekkamálið aftur til umrøðu á tingi, har
uppskot vórðu sett fram um stórar broytingar. Mælt varð
til at seta á stovn einkarsølu fyri innflutning og sølu av
rúsdrekka. Málið varð útsett og ongantíð avgreitt.
Longu her varð sostatt ein roynd gjørd at fáa í lag eina
smidligari skipan enn hana frá 1908. Helst eydnaðist hetta
ikki, tí mong mintust, hvussu standurin var, meðan sølan
var frí.
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Ølklubbar og
nýggj fólka
atkvøða
Í sekstiárunum tók frígeringin á fleiri økjum dik
á seg, og ungdómurin gekk á odda. Í Havn komu
ungfólk nógv í samband við danskar marinarar,
sum høvdu atgongd til at skeinkja sterkt.
Hetta klubbavirksemið gav ungum monnum íblástur til
at stovna egnar ølklubbar, eitt nú klubbar sum Mimir og
Kaggan.
Hóast ein hægstarættardómur 1924 ásetti, at loyvt var
ikki klubbum at skeinkja limum rúsdrekka ímóti gjaldi,
legaliseraði siðvenjan at enda ølklubbarnar.
Tann 19. desember í 1972 legði landsstýrið uppskot til
nýggja rúsdrekkalóg fyri tingið. Mælt varð til at seta á
stovn einkarsølu, og at bryggjaríini skuldu fáa heimild at
bryggja sterkt øl.
Lógaruppskotið varð samtykt við 3. viðgerð í apríl 1973.
Lógin kundi tó bara verða lýst, um hon eisini varð samtykt
á fólkaatkvøðu.
Uppskotið varð felt við fólkaatkvøðu 8. november 1973.
Einkarsøla og sterkari ølbrygging vórðu tí av ongum ta
ferðina.
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Sterkari øl
og rullandi
vertshús
Í 1980 varð rúsdrekkalógin frá 1928 broytt soleiðis,
at loyvt varð føroysku bryggjaríunum at bryggja
og útflýggja øl við upp til 5,8 prosentum í.
Í sama viðfangi varð tað sterkasta ølið, Giraffar, FF-arar og
Elefantar, bannað og gullølið skamtað.
Hetta var eitt framstig, hvat liberalisering viðvíkti, men
framvegis var trupult at fáa hendur á brennivíni, og
kassamentanin helt fram. Tiltiknir vóru teir hvítu tundur
kassarnir við brennivíni í, sum skuldu heintast á posthúsi.
Fólk stovnaðu eisini vínklubbar at hópbíleggja vín.
Ungdómsmentanin í 80’unum var, at ungfólk ballaðust
nógv í bilum, tí tey høvdu ongastaðni at fara. Hetta sást
aftur í tølunum yvir ferðsluvanlukkur, sum vóru upp á tað
mesta miðskeiðis í 80’unum.
So álvarslig var støðan, at Ráðið fyri Ferðslutrygd mælti til
at seta sum krav, at fólk skuldu sita íbundin í bili, og lækka
promillumarkið fyri rúsdrekkakoyring.
Átøkini munaðu, og deyðsvanlukkurnar fækkaðu.
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Frá filmi hjá Ráðnum fyri
Ferðslutrygd í 1980'unum.
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Uppskot um at
broyta lógina
Í 1991 kom málið um at skipa einkarsølu av
rúsdrekka í Føroyum framaftur á ting.
Rættarnevndin viðgjørdi málið. Hon varð í sambandi við
málið víðkað við tveimum limum, so allir flokkar kundu
sleppa at vera við í viðgerðini.
Álitið frá rættarnevndini var 90 síður. Í álitinum varð
rættarstøðan á økinum lýst, og víst varð serliga til „Lov om
forbud mod at drive erhverv med berusende drikke m.a.“
frá 4. apríl í 1928, ið framvegis var í gildi.
Rættarnevndin legði dent á at skapa sær eitt so gott
grundarlag at taka støðu á sum gjørligt og hevði fundir
við ein hóp av stovnum og felagsskapum um rúsdrekka
spurningin.
Hoyrd í málinum vórðu m.a. fútin, Rúsdrekka- og
Narkotikaráðið, Felagsnevndin fyri Føroysku Fráhalds
rørsluna, Blákrossheimið, barnaverndin í Havn,
kommunulæknafelagið, umboð fyri psykiatrisku deild,
Heilbrigdi, kriminalforsorgin, tollvaldið, bryggjaríini og
umboð fyri vínkeypsfeløg.
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Tóku undir
við einkarsølu
Fútin segði á fundi við rættarnevndina hjá
løgtinginum, at lógin, sum hevði verið í gildi, var
soleiðis háttað, at hon kundi ikki umsitast í dagsins
samfelag.
Hann mælti til, at einkarsølan veruliga gjørdist ein einkar
søla, so eftirlit kundi havast við søluni, tí stórur tørvur var
á at fáa skipað og lóglig viðurskifti á økinum, segði hann.
Serliga helt hann tað vera umráðandi at fáa steðgað
óskilinum við, at ungfólk lættliga fingu hendur á sterkum
øli.
Rúsdrekka- og Narkotikaráðið var ikki heilt nøgt við,
at einkarsølan bara skuldi vera veitingaramboð fyri
rúsdrekka. Hon skuldi eisini gerast partur av heilsu
politikkinum.
Ráðið skeyt tí upp, at ein endamálsgrein skuldi áseta,
at minkast skuldi um nýtsluna og misnýtsluna av rús
drekka í samfelagnum. Einkarsølan fór at beina fyri
kassamentalitetinum, ið valdað hevði, helt Rúsdrekka- og
Narkotikaráðið.
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Einkarsølan
gerst veruleiki
Nýggja rúsdrekkalógin varð samtykt 10. mars í 1992.
Við henni varð loyvt almennari einkarsølu at selja rús
drekka í Føroyum. Samstundis varð loyvt matstovum at
skeinkja rúsdrekka samsvarandi serligari loyvisskipan.
Aldursmarkið at kunna ogna sær rúsdrekka varð lækkað úr
20 niður í 18 ár.
Rúsdrekkasøla Landsins læt upp í Havn 2. november 1992.
Hvørt viðskiftafólkið skuldi hava ein seðil við nummari
á fyri at keypa við diskin, og fult av fólki var í hølunum
fyrsta dagin. Fleiri stóðu í bíðirøð í ein hálvan tíma.
Næsta sølubúðin, sum læt upp, var tann í Klaksvík, sum læt
upp 15. desember sama ár. Trý starvsfólk vóru til reiðar at
taka ímóti mongu viðskiftafólkunum, men gravgangurin
var ikki so stórur at keypa har sum í Havn.
Formliga navnið á stovninum var – og er enn – Rúsdrekka
søla Landsins. Sjálv brúkti rúsdrekkasølan navnið Einkar
sølan í fyrstani, m.a. tá telefonin varð tikin, men fekk boð
um, at rætta navnið var Rúsdrekkasøla Landsins.
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Fekk navnið
Rúsan
Sosialurin var skjótur at stytta formliga navnið og
fór at kalla rúsdrekkasøluna Rúsan. Hetta navnið
var ikki væl umtókt á stovninum, tí tað varð hildið
at vera negativt løtt. Men navnið vann beinanvegin
frama á mannamunni og verður brúkt enn.
Úrvalið í nýggju rúsdrekkasøluni var øðrvísi, enn fólk
høvdu verið von við. Nú kundu viðskiftafólk velja ímillum
100 sløg av víni, 100 sløg av brennivíni og fleiri sløg av
heitvíni.
Stutt áðrenn rúsdrekkasølan læt upp, varð príslisti
kunngjørdur í bløðunum. Næstu árini varð ein príslisti
givin út til jólar, sum fekst í sølubúðunum. Í 1996 komu
vørulýsingar fyrstu ferð í príslistan.
Aftrat deildunum í Havn og Klaksvík lótu deildir upp á
Drelnesi, í Skálavík, Miðvági og Saltangará. Tær komu í 1993.
Í fyrstani var bara sølubúðin í Saltangará sjálvtøkuhandil,
men allar gjørdust síðan sjálvtøkur, tann í Havn í 1997 og
tann í Klaksvík í 1999.
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Úrvalið økist
alsamt
Um ár 2000 var talið á vínsløgum vorðið 180, og
serliga á hesum øki var vøkstur í úrvalinum. Í
2005 var talið á vørusløgum vorðið 500, og umleið
helmingurin var vín. Nú var príslistin vorðin
teldutøkur.
Í 2006 hevði landsstýrismaðurin við vinnumálum, Bjarni
Djurholm, ætlanir um, at møguligt skuldi vera at skeinkja
uttandura, m.a. til festivalar og við skeinkistøð. Summi
mæltu ímóti hesum, tí tað skuldi vera siðspilla, men hetta
varð loyvt í februar 2007.
Í mai 2007 varð lógin viðvíkjandi einnýtisíløtum broytt, so
loyvt gjørdist at flyta inn øl í dósum.
Við hesi broyting fekk Rúsdrekkasøla Landsins atgongd
til nógv fleiri sløg av øli, og hetta sást aftur, m.a. sløg sum
Guinness, Kilkenny og Hoegarden. Eisini komu Breezarar
og fleiri cider-sløg á hillarnar.
Uppaftur fleiri sløg verða seld í dag, og siðvenja er nú,
at fólk ofta keypa ymisk sløg at njóta. Sigast kann,
at brúkararnir hava flutt seg langt burtur frá kassa
mentanini, ið var.
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Føroyskt
brennivín
á hillarnar
Í 2008 fór føroyska fyritøkan DISM at bryggja
føroyskan snaps. Hann varð framleiddur í Íslandi
við føroyskum vatni og fluttur innaftur til Føroya.
Fyrsta slagið var Lívsins Vatn.
Í dag framleiðir fyritøkan Lívsins Vatn, Havið, Barald og
Eldvatn. Rúsdrekkasølan hevur øll árini selt føroyskt fram
leidda brennivínið, sum hevur verið væl umtókt.
Nakað áðrenn DISM fór í gongd, vóru aðrar ætlanir um
at framleiða hvonnsnaps í Føroyum, men tær duttu
niðurfyri.
Í 2009 hevði landsstýrið spurningin frammi um at bryggja
sterkari øl enn 5,8 prosent í Føroyum, men staðfesti, at
undirtøka neyvan var fyri tí ta ferðina.
Bryggjaríið Okkara á Velbastað kom í 2010. M.a. hevði tað
sum mál at fara at bryggja sterkar serøl og talaði nógv fyri
hesum.
Loyvt gjørdist við lóg at selja sterkari øl enn 5,8 prosent
í apríl 2012 – og at bryggja tað. Hetta hevði við sær, at
útboðið øktist uppaftur meira í rúsdrekkasøluni.
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Nøgdsemi

Liberialisering
á breddanum

Hvussu et tú nøgd/ur við tænastuna á deildunum
hjá Rúsdrekkasølu Landsins?

Hvussu nøgd/ur er tú við tænastuna
58%

Í 2010 varð lógin broytt soleiðis, at Rúsdrekkasøla
Landsins eisini kundi hava opið leygardag. Ein
ivaspurningur var, um hetta fór at økja nýtsluna,
men rúsdrekkasølan væntaði ikki økta nýtslu.

62%

50%48%

Spurningurin um at skipa Rúsdrekkasølu Landsins sum
alment partafelag heldur enn almennan stovn hevur ofta
verið frammi, bæði tá Bjørt Samuelsen var landsstýris
kvinna við vinnumálum í 2008 og seinni Johan Dahl. Hetta
er tó ikki hent enn.

49%
45%
39%

Í 2014 legði Framsókn fram á ting uppskot um at hava
fría øl- og vínsølu í handlunum. Uppskotið var úrslit av
áhaldandi kjakinum um, at rúsdrekkasøla í Føroyum skal
liberaliserast. Undirtøka var ikki fyri uppskotinum.

24%
11%
3% 2%
Sera væl nøgd/ur

November 2013
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Nøgd/ur

Januar 2016

0% 1%

Ónøgd/ur

Januar 2017

3% 2% 2%

Gallup-kanningar hjá Rúsdrekkasølu Landsins vísa, at
nøgdsemið við tænastu og úrvali er stórt. Tá spurt verður,
um rúsdrekkasølan skal liberaliserast uppaftur meira, eru
fólk meira tvíbýtt.

Veit ikki

September 2017
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Sølubúðir
Sølubúðir

Latið fleiri
sølubúðir upp
Rúsdrekkasølan hevur seinnu árini arbeitt miðvíst
fyri at bøta um tænastuna og atkomuna hjá
viðskiftafólkunum. Í 2015 læt stovnurin upp nýggja
sølubúð við Norðskála, og nýggj sølubúð varð í 2017
latin upp í Vestamnna.
Hesar eru fyrstu nýggju sølubúðirnar, sum eru latnar
upp, síðan latið varð upp í Havn, Klaksvík, á Drelnesi, í
Saltangará, Miðvági og Skálavík í 1992 og 1993.

Klaksvík
Norðskáli
Vestmanna
Saltangará

Miðvágur

Tórshavn

Tann 31. januar í 2008 var ódnarveður við nógvum brimi
í Skálavík, og hetta hevði við sær, at sølubúðin hjá
rúsdrekkasøluni har nærum øll skolaði út. Í 2014 varð hon
flutt til Sands.
Rúsdrekkasølan í Havn helt til á Hoyvíksvegnum til 2009,
tá soppur varð staðfestur í bygninginum, og avgjørt varð
at flyta. Sølubúðin flutti í Miðlon, har hon er enn.

Sandur

Í Klaksvík og Saltangará er Rúsdrekkasølan eisini flutt í
betri og rúmligari hølir.

Drelnes
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Søla í reinum litrum av alkoholi fyri hvønn íbúgva 15 ár og eldri

8

Rúsdrekka
mentanin
broyttist
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Tá havt verður í huga, hvat høvuðsmálið var í
sambandi við, at rúsdrekkalógin varð broytt í
1992, kann sigast, at endamálið at broyta rús
drekkamentanina í Føroyum eydnaðist væl.
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Tølini hjá Rúsdrekkasølu Landsins vísa, at føroyingar
drekka ikki meira nú enn fyri 25 árum síðan, og at teir
drekka meira veikt enn sterkt.
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Í 2008 vórðu tilsamans seldir 192.802 litrar av reinum
alkoholi í sølubúðunum. Í 2010 var talið 189.383 litrar, og í
2016 vórðu seldir 181.296 litrar.
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Tá talan er um bara spiritus, er gongdin tann sama. Talið á
seldum litrum av reinum alkoholi minkaði.
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Sølan av víni og cider vaks hinvegin. Í 2008 var hon 46.899
litrar av reinum alkholi. Í 2016 var sølan 53.975 litrar av
veikaru sløgunum.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0
1993

Litrar av alkoholi

6

Við sølubúðum og skeinkistøðum er kassamentanin fyri
ein stóran part farin í søguna, og á vegunum kemur nóg
illa fyri, at ungfólk drekka í bilum.
Tey kunnu nú vitja skeinkistøð í hópatali undir skipaðum
viðurskiftum.

Samlað søla av reinum alkoholi
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Brennivín

Øl

Vín

Tollfrítt
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