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Met deze Odyssee Reisgids komt een onbekende wereld van een onbekende
eilandengroep ver weg in de Atlantische Oceaan in beeld. Deze verzameling
eilanden – achttien in totaal – wordt nog maar door weinig mensen bezocht.
Vreemd eigenlijk, want de eilandengroep biedt door zijn geïsoleerde ligging juist
iets anders dan het alledaagse.
In deze gids komen diverse thema’s aan de orde: natuur, cultuur, het heden‐
daagse leven en een blik op de geschiedenis. Odyssee neemt je mee op reis naar
de belangrijkste plekken, de mooiste hoekjes, maar ook naar plaatsen waar mis‐
schien niet iedereen zal komen.
Veel informatie gaat over het reizen naar en binnen deze eilandengroep. De
beschrijving van plaatsen en eilanden wordt afgesloten met een blok praktische
informatie. Onder het kopje Accommodatie staat informatie over belangrijke
hotels, pensions en andere overnachtingsmogelijkheden.
De belangrijkste informatie over de Faeröer staat in het reisdeel van de gids. Toe‐
ristisch gezien zijn de achttien eilanden verdeeld in een aantal districten, waarbij
eilanden geclusterd zijn: Zuid- en Noord-Streymoy, Eysturoy-NorðoyggjarVágar-Mykines, Sandoy- Skúvoy en tot slot Suðuroy.
In het reisdeel is ook veel andere informatie verweven, zoals geschiedenis, taal,
politiek en praktische informatie over reizen en verblijven. Afsluitend is een alfa‐
betisch overzicht van puur praktische zaken. Deze staan alfabetisch gerangschikt
voor de gemakkelijke vindbaarheid.
Ik wens je veel plezier met deze Odyssee Reisgids!
Fred Geers
Reacties
Odyssee houdt zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers of reizigers die
nieuwe informatie hebben opgedaan. Zijn er foutieve vermeldingen, wijzigingen
in openingstijden, prijzen, dienstregelingen en websites? Laat het ons weten. Of
heb je tips over bijzondere hotels, restaurants en dergelijke? Ook dat horen we
graag. En misschien heb je wel iets fonkelnieuws gezien. Stuur een mail met je
opmerkingen naar: info@odyssee-reisgidsen.nl
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Op de eilanden zijn alleen bomen te vinden in steden en dorpen, zoals hier in Tórshavn

Wie aan vrienden, bekenden, collega’s meldt dat een reis naar de Faeröer op
de planning staat zal van weinigen een blijk van begrip ontvangen. Logisch je
melding roept meer vragen op dan dat mensen een beeld hebben van waar je
naar toe gaat. Van Tenerife of Corsica is nog wel een beeld te vormen als je
er zelf niet geweest bent, maar bij de Faeröer is dat anders. Alleen de naam
klinkt al ver en vaag. Dat vraagt om uitleg. En dan nog wat je er verwachten
kunt of wat je er juist niet hebt, zoals warme zandstranden. Dus uit te leggen
heb je veel; deze gids helpt daar een handje bij.
Een bijzondere plek
Een van de boeiendste ervaringen bij het reizen naar de Faeröer is wel het zicht
op de eilanden na een lange zeereis. Als je meer dan dertig uur op de zee gezeten
hebt met vrijwel alleen een horizon van water, is een opdoemend eiland een
imposante ervaring. En dan vooral nog de leegte, de oorspronkelijkheid. Een
vuurtoren en een klein stadje, dat ook nog eens een hoofdstad is. Dat maakt deze
plek op aarde wel extra bijzonder. Daar word je stil van.
Op zee geven alleen de vogels een teken van leven. Imposante zeevogels, zoals de
Jan van Genten die zich ter hoogte van de Shetland-eilanden al aandienden,
komen we regelmatig tegen. De eilanden zelf bieden ons ook een rijke keur aan
vogelsoorten. Sommigen kennen wij ook goed, zoals de scholekster, die hier de
nationale vogel is, maar andere soorten kennen wij alleen van noordelijke
bestemmingen, zoals de papegaaiduikers, de Noordse stern en de goudplevier.
Prachtige vogels die je onderweg tegen kunt komen.
Het meest markante van het landschap is wel de opbouw van de bergen en de
begroeiing of misschien wel beter gezegd, de afwezigheid van begroeiing, want
bomen kom je hier in de natuur niet tegen, je ziet ze alleen in tuinen en parken.
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Zelfs struiken, zoals we elders in het noorden in het hooggebergte nog vinden,
zijn hier niet te vinden. Grassen, heide en mossen vormen hier de bekleding van
de rotswanden.
Gevulde leegte
Tussen de eilanden is het water vrij rustig en geeft geen oceaangevoel: ze hebben
het uiterlijk van een fjord, maar worden aangeduid als sund en op sommige plaat‐
sen als fjord of fjørður.
De maanden juni en juli zijn wel de mooiste maanden om de Faeröer te bezoe‐
ken: lekker lang licht en de kans op de hoogste temperaturen. Wat de hoogte van
die temperaturen betreft: wie zich instelt op fris weer met een trui en regenjas bij
de hand zal af en toe met goed humeur de lucht steeds weer blauwer zien wor‐
den. Als bij ons het weer sterk wisselt kun je zeggen dat het hier nog drie keer
sneller gaat. En ook dat maakt deze omgeving extra boeiend, met fraaie licht‐
werking van een gevecht tussen de zon en de wolken. Dat lichtspel in combinatie
met de massieve kale, donkere rotsen maakt het moeilijk om anderen uit te leg‐
gen waarom je hier moet zijn. Je moet het aan den lijve ondervinden: de elemen‐
ten en de gevulde leegte. Tórshavn, de hoofdstad van de Faeröer, ligt op 62°0'42''
NB en 6°46'3'' WL; dat is vergelijkbaar met Noorwegen tussen Oslo en Trond‐
heim.
Keuze van de te bezoeken eilanden

De Faeröer kent buiten de hoofdstad Torshavn voornamelijk kleine gemeenschappen,
zoals hier bij Gjógv op het noordelijkste puntje van het eiland Eysturoy

Ook al is de oppervlakte van de eilanden samen klein, toch zal het niet meevallen
om alles van de eilanden in korte tijd te zien omdat de eilanden niet allemaal
even gemakkelijk bereikbaar zijn. Alleen met een helikopter zou het sneller
gaan. Daarom al is het goed om een keuze te maken uit de eilanden die in ieder
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geval op het programma moeten komen. Dat is bijvoorbeeld het hoofdeiland
Streymoy met de hoofdstad Tórshavn. Op dit eiland treffen we ook de historische
plaatsen Kirkjubøur en Saksun, alsmede de steile vogelkliffen van Vestmanna.
Bovendien is het vanaf dit eiland gemakkelijk om bij de nabijgelegen eilanden te
komen.
De noordkanten van deze eilanden bieden een prachtig zicht op de beukende
oceaan die zijn krachten toont op de maar smalle stukken land omgeven door
water. Juist dat maakt de Faeröer als bestemming zo karakteristiek.
Waarom naar de Faeröer?

Wandelend de eilanden ontdekken

Het bijzondere van de Faeröer is vooral gelegen in de ligging midden in de oce‐
aan tussen Noorwegen, IJsland en Schotland. Wetende dat deze eilandengroep
op eenvoudige wijze ontdekt is met kleine schepen, geeft het deze bestemming
een bijzonder perspectief.
We maken kennis met een ongecompliceerde samenleving met een eenvoudige
structuur: geen grote steden, geen drukte op de weg, nergens stress of onrust.
Een ander bijzonder aspect van deze eilandengroep vormt de flora en fauna. De
flora is redelijk beperkt omdat er op de eilanden nauwelijks bomen of struiken
groeien. De bomen die we tegenkomen zijn aangeplant in en rond de steden; in
de vrije natuur zijn er geen bomen, dus ook geen bossen. Lage planten, grassen
en mossen domineren in het landschap. Juist deze entourage maakt dat het
landschap zo anders is, vooral door de leegte.
Extra aantrekkelijk is de vogelrijkdom. We kunnen er uitgebreid kennis mee
maken: op de rotsen aan zee, de wateren rondom en op de eilanden zelf treffen
we andere vogels aan dan bij ons.
Het weer is wisselvallig. Dat kan negatief klinken, maar heeft ook zijn keerzijde:
bij slecht weer is er altijd wel een moment dat het ineens opklaart. En ook zijn er
plaatselijke verschillen.

