REIZEN FAERÖER-EILANDEN

Far,

Faeröer

away

De Faeröer. Een eilandengroep, ergens tussen IJsland
en Noorwegen, waar de natuur overweldigend is en
de oceaan altijd nabij. Een landschap vol contrasten: je
kunt er uren ronddwalen zonder een mens tegen te
komen. Maar ook dineren in het meest afgelegen
sterrenrestaurant ter wereld. Welkom op de Faeröer!
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> Roken kon niet omdat er amper bomen zijn en drogen

was lastig omdat de temperatuur er niet constant is,
aldus Poul. “Maar we hebben geweldig schapenvlees en
vis. Het liefst gebruik ik alleen producten van de Faeröer. Groenten en kruiden verbouwen we zelf of laten
we hier telen. Ik haal veel uit de natuur: pluk kruiden,
grassen en mossen en vang zeevogels. De vis koop ik
rechtstreeks van de vissers. Het lamsvlees komt van de
boeren, ook het gefermenteerde lamsvlees. Fermenteren luister nauw. De smaak is afhankelijk van allerlei
factoren. Net als bij wijn heb je goede jaren, goede streken en goede producenten.”

Aan tafel bij de eilanders
Een van die lokale boeren is Oli uit Velbastaður. Samen
met zijn vrouw Anne doet hij aan heimablídni, oftewel
eten aan tafel bij de eilanders zelf. Net als de meeste
Faeröers is Oli van alle markten thuis. Officieel is hij
gemeente-ambtenaar, maar buiten kantoortijd is hij
boer en drijft hij zijn drie perfect getrainde collies achter
zijn schaapskudde aan. Ze heten ons van harte welkom.
Binnen brandt de haard, ruikt het heerlijk en staat bij
de bank een mand met breiwerkjes. De raampartij
beslaat bijna de hele achtergevel en biedt een overweldigend uitzicht over het Hestfjörður-fjord en de eilanden Hestur en Koltur. Je kunt wel blijven kijken. Oli:
“We zijn hier geboren en getogen, maar ook ons verveelt dit uitzicht nooit. We ontvangen graag buitenlandse gasten om ze kennis te laten maken met onze tradities en gerechten. Alles wat we serveren is zelfgemaakt,
van de rabarberlimonade tot het boterzachte, gefermenteerde lamsvlees. Ook het brood bakken we zelf,
dat doen de meeste eilanders. En ja, de winters kunnen
heel lang zijn met extreem korte dagen, maar we zijn
niet anders gewend. We komen die tijd door met breien,
voedsel bewerken en met elkaar feestvieren. Dankzij
die onvoorspelbare natuur zijn wij hier met elkaar ver26 SEASONS

De naam Færøer betekent schapeneilanden: ‘får’ is het woord voor
schaap en ‘øer’ het woord voor eilanden. De eilandengroep is samen ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Op de kaart is het niet meer dan een
stipje in de Atlantische Oceaan tussen IJsland en
Noorwegen. De grootste eilanden zijn Streymoy,
Vágar en Eysturoy, die met elkaar verbonden zijn via
tunnels en bruggen. De andere eilanden zijn, afhankelijk van het weer, met een veerboot of helikopter
bereikbaar. Lange tijd waren de Faeröer onderdeel
van Denemarken, maar sinds 1946 is het een onafhankelijke natie onder de protectie van Denemarken.
Compleet met eigen vlag, nationaal voetbalelftal en
parlement gezeteld in de hoofdstad Tórshavn op het
eiland Streymoy.
Beste reistijd: juni t/m september. Niet alleen vanwege de meeste kans op droog weer en een aangename temperatuur, maar ook door de lange
dagen. Het weer is nogal veranderlijk op Faeröer,
neem vooral een regenpak mee. Al was het maar als
beschutting voor de wind.
Bereikbaar: met de veerboot (vanuit Hirtshals in
Denemarken) of vliegen met Atlantic Airways via
Kopenhagen naar de luchthaven bij Sørvágur op het
eiland Vágar. Daar zijn auto’s te huur, maar er is ook
prima openbaar vervoer.
Aantal inwoners: 50.000 waarvan bijna de helft op
het eiland Streymoy
Wandelen: tot negentig jaar geleden deden de
eilandbewoners alles te voet of te paard. Er zijn
daarom heel veel, ongemarkeerde, wandelpaden
tussen de dorpen en de kust. Hier en daar wijzen
steenmannen de weg, maar navigeren doe je veelal
met een kaart en kompas. De hoogste bergtop is die
van de Slaettaratindur, op het eiland Eysturoy (882
m). Downloads van wandelroutes zijn te vinden op
de site www.visitfaroeislands.com.
Boottocht: een trip met een lokale vissersboot is een
bijzondere ervaring, waarbij je het grandioze landschap goed in je kunt opnemen vanaf zee. Je kunt
onder andere mee op een visserschip vanuit het
stadje Vestmanna, op het hoofdeiland Streymoy.
Verblijf: Seasons verbleef in Tórshavn op het eiland
Streymoy in het moderne hotel Føroyar, dat
tegen de heuvels bij de hoofdstad ligt en
een geweldig uitzicht biedt op de haven
en de oceaan. De daken van dit
hotel zijn begroeid met weelderige
grassen. Oyggjarvegur 45, 100
Tórshavn, https://hotelforoyar.fo
Op het naburige eiland Eysturoy sliepen
we in het nostalgische hotel Gjáargarður.
Dalavegur 20, 476 Gjógv, www.gjaargardur.fo
Met dank aan www.visitfaroeislands.com
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