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EXPLORER

Pludselig letter tågen,
og skyerne driver væk,
og Færøerne afslører
de smukkeste farver
og dybder. Her på den
sydlige del af Suduroy.

FÆRØERNE

DE TUSIND
TUNNELERS ØER
Tidligere var det søstyrke, man som turist burde besidde
for at få mest ud af et besøg på Færøerne. I dag er det til
gengæld ikke klaustrofobi, man bør være ramt af.
Tekst og foto: MADS STENSTRUP
Jyllands-Postens udsendte medarbejder

TÓRSHAVN
idligere var der gyngende småfærger mellem de bedårende
Atlanterhavsøer og smalle hårnålssvingende bjergveje hen
over og på kanten af de stejle
fåre- og fuglefjelde. I dag er der i stedet
boret tunneler i en grad og for et beløb, så
man i hvert fald som nordjyde må undre
sig over, hvordan man derhjemme kan blive ved med at diskutere, hvordan der dog i
Velfærdsdanmark skal blive råd til en
tredje Limfjordsforbindelse.
Hjemme i Syddanmark blev færingerne
nærmest til grin tilbage i begyndelsen af
1990’erne, da den økonomiske nedtur var
størst, og man alligevel fortsatte planlægningen af det formidable infrastrukturprogram, der skulle reducere tidens afvandring fra de små naturskønne, men svært
tilgængelige bygder og gårde.
Det var dengang Færø-bankskandalen
og balladen med Den Danske Bank ikke bare ﬁk færinger i tusindvis til at ﬂytte ind til
”Havnar,” som færingerne kalder deres
charmerende hovedstad, eller helt til Danmark og udlandet. Dengang var man nede
på kun godt 43.000 beboere på Færøerne,
hvor øerne i dag er tæt på for første gang i
historien at runde de 50.000.

T

Flugten væk fra øerne er altså stoppet,
men dog ikke væk fra udstederne. I stedet
bare udvides parcelhuskvartererne i Torshavn, og særligt de i Danmark også påtrængende islandske investorer meldes at
stå i kø. Som noget nyt er man oven i købet
gået i gang med egentligt etagebyggeri.

Nu med lysshow
Blandt de vigtigste tunneler, der siden er
etableret, er selvfølgelig den fem kilometer
lange undersøiske tunnel fra Streymoy
(Strømø) til Vágar (Vågø), altså fra Torshavn og over til øernes lufthavn, hvorfra de
internationale forbindelser bare bliver ﬂere og ﬂere. I dag ﬂyves fem-seks daglige afgange til København eller Billund til indimellem reducerede priser. Men der er,
særligt i sommerperioden, også daglige afgange til Aalborg, Århus, London og Aberdeen. Samt direkte charterﬂy sydpå. Færingerne kalder deres tunneler undersøiske
for at skelne fra de almindelige inde i fjeldet, når de i stedet går under fjorde, sund
og hav.
Den anden væsentlige nye undersøiske
tunnel går fra Leirvík på Eysturoy (Østerø)
til Klaksvik, Færøernes næststørste samfund på Borðoy (Bordø). 6,2 kilometer for
170 kr. (t/r) pr. personbil uanset passagertal, men så får man også et ganske ﬂot lysshow i lilla og grønt, der spiller mod tunnellens klippevægge, når man er dybest

Tunnel ved
Klaksvik
på vej mod
Viðareiði.
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Fyret ved Færøernes sydligste punkt Akraberg.

>

under Leirviksfjorden. Husk endelig at betale ved servicetanken i Leirvík – skønt eftersigende eftersendes regningen for
tunnelpassagen ikke til brugere med udenlandsk indregistrerede biler, hvortil regnes
de danske.

Vejen til udsigt
Men mange mindre tunneler er også de seneste år skudt op eller rettere ind i fjeldsiderne, også helt smalle uoplyste med plads
til kun én bil ad gangen, hvorefter man kan
komme til at sidde i buldermørke og vente
på modsatkørende ganske længe på mødestederne, der er anlagt for hver ca. 100 meter gennem de smalleste tunneler.
Prøv f.eks. de to tunneler, over Borðoy
der bringer os ned til broen til Viðoy og
over til det naturskønne og nordligste
færøske samfund Viðareiði. Her fås udsigten ikke bedre hen over nordenderne af
ørækken både mod vest mod Borðoy, Kunoy og Kalsoy og mod Fugloy og Svínoy i
øst.
Eller i den helt anden ende af ø-samfundet bør tunnelen fra 1997 prøves. Den går
til bygden Sumba og til Akraberg, det sydligste punkt på den sydligste ø, Suduroy med det smukke fyr og den mindre kantede mere milde, lysegrønne natur, ofte kaldet Lille Danmark. For slet ikke at tale om
de ﬁre på hinanden følgende tunneler nord
på ad den smalle lange Kalsoy. Tunnel efter tunnel, eller rettere de korte huller med

LØRDAG DEN 19. MAJ 2007

åben himmel imellem dem, har lokalt givet
Kalsoy kælenavnet ”Blokﬂøjten”.

Utrolige summer
Alt sammen gigantinvesteringer efter
færøske forhold, og mange vel at mærke
gjort i en periode hvor landsstyret frivilligt
reducerede bloktilskuddet fra Danmark
med en tredjedel til nu ca. 600 mio. kr., eller kun en femtedel af det, der går fra Danmark til Grønland, nemlig ca. tre mia. kr.
Ganske imponerende.
Tag nu f.eks. tunnelen til lufthavnen på
Vågø til ca. 300 mio. kr. og gang den med
faktor et hundrede i forhold til det danske
indbyggertal, så ved man hvilke kolossale
investeringer, der gøres på Færøerne. Forholdsvis taler vi Storebæltsbroer i ﬂertal.
Og ambitionerne rækker langt længere.
Meget længere.
Allerede nu har man en 12 kilometer
lang tunnel på tegnebrættet fra Streymoy
sydpå til Sandoy, og derfra er der jo ikke
langt for den næste tunnel, der allerede tales om, helt ned til Suðuroy, som ellers i
dag kræver to timers sejlads fra Torshavn.
I Torshavn tog man også for nyligt en
beslutning om at tillade etablering af en
privatﬁnansieret forbindelse fra hovedstaden med en 8-10 km lang tunnel tværs under sundet og direkte til Færøernes tredjestørste samfund Runavík og Toftir på Eysturoy. Den forbindelse kræver ellers i dag
en køretur på næsten en time og 70 km op

og ned langs ganske vist vidunderlige
fjorde til det smalleste stræde mellem de
to øer, hvor der i dag er en lille bro.
Det er i øvrigt kun et par år siden, at
man på Vagar sprængte sig vej gennem Eysturtindur-fjeldet og endelig forbandt det
sidste næsten helt isolerede færøske samfund i Gåsedal med det omkringliggende
samfund. De 1.500 meter tunnel til de 15
skæbner derinde er nok også et studium
værd. Og nu behøver landposten så ikke
længere vandre over fjeldet.
mads.stenstrup@jp.dk

Høsttid på "Blokﬂøjten", Kalsoy, den
lange ø med de
mange tunneller
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Kig i telefonbogen, og se hvordan de er
skudt og fortsat skyder op specielt i
Torshavn. De små lækre restauranter,
cafeer og barer og de stadig ﬂere overnatningssteder i forskellige prisklasser.
Færøerne åbner sig for turismen. Ikke bare for de ”religiøse” fugle- og vandreentusiaster som altid har kendt søvejen via Norrønnas dæk til paradiset i tågerne ved de naturskønne øer i Nordatlanten.
Men for os almindelige turister, som
nok bestiger et enkelt fjeld eller to, er
mulighederne væsentligt forbedret. Også selv om vi ikke har personlige relationer til de gæstfri færinger, der ellers altid stolt viser deres lille land frem og
stiller en seng eller fem til rådighed i
fjorten dage.
Tidligere var det også kun de lokale,
der vidste hvordan man omgik de spiritusrestriktioner, der gradvist er slækket,
men som for kun 15 år siden betød, at
færingen i god tid måtte bestille sin
kvartårlige spritration i Danmark og
fjorten dage senere kunne hente den på
postkontoret. Senere ﬁk man svensk inspirerede spritbolag i de større samfund.
Nu er små beværtninger ligefrem skudt
op hist og her og giver en indimellem
næsten skotsk stemning, nu ikke bare til
glæde for færingen, men også for turisten.

Flere rejseveje
Turen til Færøerne bliver også stadig
mere turistvenlig, enten den nu går i 36
timer med Smyril Lines topmoderne
færge fra Hanstholm i komfortable kahytter. Med restauranter i ﬂere prisklasser, barer, biograf samt pool i kælderen
at vælge mellem. Eller på under to timer
med ﬂy, hvis man kan undvære egen bil.
Til gengæld er billejepriserne hverken
hos Avis eller Hertz i lufthavnen på Vágar urimelige.
På grund af de stadig ﬂere tunneler
kan mange af øernes seværdigheder nås
på dagsture fra Torshavn i biler, hvorefter man som regel kan nå hjem til en god
varm hotelseng og forinden et ordentligt
aftensmåltid på restauranter med lovende navne som Toscana, Merlot, Gourmet
og Burger King, eller cafeer som Natur
og Jinx. Og vel at mærke til måltider, der
ikke nødvendigvis længere absolut hver
eneste dag behøver at indbefatte lokale
specialiteter som kogte fårehoveder,
lufttørret (halvråddent) fårekød eller
indbagt søpapegøje.
Seneste nye mulighed er Hvonn Brasserie i byens gamle sømandshjem med
smagfuld restaurant på 1. sal og byens
for tiden hotteste bar i gadeplan. Efter
sigende det eneste sted på øerne, hvor
der serveres Guinness’ direkte fra fad.
Uden for Torshavn har man de ﬂeste
steder stadig svært ved at have bollen
friskristet samme dag, som burgeren bliver stegt. En behagelig undtagelse er
dog Hereford i Klaksvik, hvor der serveres udmærkede steaks.
mads.stenstrup@jp.dk
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gode og
dårlige ting
ved rejsen

Plus

Minus

> Alle taler dansk, og > Vejret i Torshavn
om sommeren,
der betales med
hvor der som regel
danske penge.
er mere tåget end
> Altid muligt at køre
resten af året.
til en bygd, hvor
> Ingen badestrand
solen skinner.
til børnene.
Spørg lokalt om
vejrudsigten.
> Husk altid regntøj,
sjældent en dag
> Tunnelerne bringer
uden vand fra oven.
Dem hurtigt fra den
ene til den anden
ende af landet.

Naturattraktioner
> Kirkjubøur. Oplev Magnus-katedralen og
den 900 år gamle kongsgård.
> Besøg bygden Vestmanna, og tag en sejltur til fuglefjelde og grotter.
> Naturhavnene ved Saksun og ved Gjógv,
hvor det på fjeldet er muligt at komme
tæt på lunderne (søpapegøjerne).
> Vandretur til Tjørnuvík – byen, der er omkranset af høje græsklædte fjelde.
> Fossá, Færøernes højeste vandfald på 140
m fordelt over to trin ved Haldarsvík.
> Risin og Kellingin (Kæmpen og Kællingen), de karakteristiske klipper i vandet
ved Eiði.
Morgenavisen Jyllands-Posten var inviteret af Smyril Line
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Færøerne
Sådan kommer
man af sted
Vejen til Færøerne går enten med Smyril Lines færge
fra Hanstholm, se: www.smyril-line.fo
eller med Atlantic Airways ﬂy fra København, Billund
og Aalborg, se: www.atlantic.fo

Om Færøerne
Øgruppen i Nordatlanten mellem Norge og Island er
ligesom Grønland en del af det danske rigsfællesskab.
De 18 græsklædte øer er af vulkansk oprindelse, og
store områder er bjergarten basalt. De 18 øer er blevet formet af istidens gletsjere. Mange steder er dannet stejle bjergsider – med Slættaratíndur (882 m)
som højeste punkt. Klimaet er ret mildt, men fugtigt
med en gennemsnitstemperatur om vinteren på 3
grader og 11 grader om sommeren.
1989-95 var der krise, som bl.a. betød, at 10 pct. af
indbyggerne udvandrede. Mange er siden kommet tilbage, og der bor i dag ca. 50.000 mennesker.
Basiserhvervet er fortsat ﬁskeri med tilhørende virksomheder. Der ﬁskes på hele Nordøstatlanten og i Barentshavet, og erhvervet står for næsten al eksport
fra øerne. Men IT og turisme er også ved at komme
op, ligesom færingerne har store forhåbninger til nogle olieboringer. Den tidligere så vigtige fåreavl har til
gengæld kun marginal økonomisk betydning i dag,
omend der fortsat knap er til at spytte for får.
Øgruppens 1.396 kvadratkilometer – svarer til 3 pct.
af Danmarks areal.
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