
Nýtt tjóðleikhús á Skálatrøð í Tórshavn? 

 

Nógv kjak hevur seinastu mánaðirnar og vikurnar verið í almenna rúminum um staðseting av 

nýggjum føroyskum tjóðleikhúsi í Tórshavn. Skal hetta liggja á Skálatrøð, í Sortudýkið, yviri 

við Strond ella onkra heilt aðrastaðni í høvuðsstaðnum? 

Serliga hevur drúgført orðaskifti verið um, hvørt hesin bygningur mann passa inn í 

umhvørvið á Skálatrøð og hvat fyri avleiðingar tílíkt byggjarí á hesum staðið hevði havt fyri 

parkerings viðurskiftini á økinum. 

Enn hoyrist ikki nógv um, hvørt nøkur endalig loysn hesum viðvíkjandi er í eygsjón. 

Tó eru enn ikki allir møgulleikar troyttir hvat Skálatrøð viðvíkir, tykir mær. 

Flest allir føroyingar, sum hava ferðast uttanlands, hava vælsaktans lagt til merkis, at nógva 

staðni verða parkerings hús/kjallarir í fleiri hæddum brúkt(ir) til at húsa 4 hjólaðum akførum. 

Ikki er altíð so væl avstaðfarið, tá tílíkir parkeringshættir verða brúktir, men tað hevði tó væl 

borið til her hjá okkum í Føroyum at byggja td. snotuligar boga-skapaðar parkerings kjallarar 

klæddir við flag, i.e. gras, lyng og øðrum náttúrligum føroyskum vøkstri (sjá hjálagdar 

prinsipp tekningar).  

Tá Skálatrøð umræður, so hevði helst væl borið til at gjørt ein snøggan parkeringskjallara til 

vanligar persónbilar á økinum innanfyri teir uttastu parkeringsbásarnir. Her hevði sikkurt 

borið til at fara kanska ein metur niður í lendi og síðan byggja einfalt parkeringshús í 

tveimum hæddum (kanska 5 til 6 metrar høgt tilsamans), har uttaru veggir hella so mikið 

inneftir, at til hevði borið at leggja flag uttaná. Tá hevði verið lagamanni at bygt eitt 

Tjóðleikhus omaná tílíkan snøggan og “grønan” parkerings kjallara  ella pall (sjá til dømis A, 

B og C í hjáløgdum prinsipp tekningum niðanfyri). Har kundu so hóskandi staði benkur, borð 

og annað tílíkt í hugnaligum økið millum trøini uttanfyri. 

Um tílíkur leistur hevði verið brúktur, so hevði Tórshavnar Kommuna í fyrsta umfarið økt 

parkerings “kapasitetin” á Skálatrøð við kanska so mikið sum 50% ella meira (hart tiltrongt 

vildu mong sagt), hartil hevði nýggja Tjóðleikhúsið verðið lyft upp á eitt hægri støði, eisini 

reint bókstaviliga. Útsýni frá Tjóðleikhúsið yvir tað maritima økið við Skálatrøð hevði í 

tílíkum føri verðið heilt einastandandi. Handils og vinnulívi í økinum hevði uttan notið got av 

nýggjum Tjóðleikhúsið á hesi staðseting, um tílíkur leistur hevði verið brúktur. 

 

 



 



Líknandi leistur kundi uttan iva við fyrimuni eisini verðið brúktur aðrastaðni í okkara alfagra 

landi, kanska ikki so nógv av tí at plássi ikki altíð er til staðar, men heldur fyri at sleppa 

undan at gera stór og greflig sár á okkara viðbreknu náttúru. Stóra parkeringsøkið við Vága 

Floghavn uppá umleið tveir hektarar er eitt gott dømi um, har fyrimunur hevði verið við 

parkerings húsi í staðin fyri at oyðileggja alt hatta stóra lendi (sjá prinsipptekningar 

niðanfyri). Um tílíkt parkerings hús í til dømis trimum hæddum hevði verðið brúkt í staðin, 

hevði bara verið brúk fyri kanska 0,7 hektarar av lendi, parkerings økið hevði als ikki skemt 

náttúruna rundanum og harafturat hevði tekja á tílíkari “konstruktión” verðið frálíkur pallur at 

havt eina hugnaliga matstovu/restoration (sjá td. prinsipptekning F) niðanfyri). 

Nú kjak hevur tikið seg upp viðvíkjandi nýggjum parkerings øki við Saksun, so hevði kanska 

verið skilagott at umhugsa eina líknandi loysn (td. D) ella E) niðanfyri)? 
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