
Met de toppen  in de wolken

Achttien eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, even 
ver verwijderd van Noorwegen als van Schotland en 
IJsland, rijzen onwaarschijnlijk steil op uit de zee. Aan de 
randen en op de glooiende delen vind je piepkleine dorpen. 
Maar schapen zijn er overal; zij laten zich niet kisten door 
een hellinkje meer of minder.
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 Onze boemel in Otranto.

Faeröer 
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H
et is rustig weer, maar 
alsnog zien we geen 
hand voor ogen. Dikke, 
laaghangende bewol-
king omhult de kleine 
veerboot en we kunnen 

alleen maar raden naar het uitzicht. Plots 
prikt daar een rotspunt door de witte massa 
heen, hoog boven onze hoofden. Ik slaak 
een kreet van verwondering. Is dit de eerste 
top van de dertien steile toppen van bijna 
800 meter hoog, waaruit het eiland Kalsoy 
bestaat? Op de kade staat chauffeur Mag-
nus ons op te wachten. Hij is ook de orga-
nist van het eiland. Hij brengt ons naar 
Trøllanes, het meest noordelijk gelegen 
dorp op ‘de Blokfluit’, zoals Kalsoy gek-
scherend genoemd wordt, om zijn uitge-
rekte vorm en zijn vier pikdonkere tunnels 
die de vier gehuchtjes met elkaar verbinden. 

Daar staat schapenboer Jóhannus Kallsgarð 
klaar voor de wandeling van vandaag. “Ben 
ook de plaatselijke postbode”, grapt de 
jonge boer. Ja ja. Maar dat wij as we speak 
oog in oog staan met de ‘koning van 
Kalsoy’ is absoluut een feit.
We volgen Jóhannus het dal uit. Even is het 
flink ploeteren tegen de grassige wand op, 
maar al snel vlakt het pad wat af en is het 
aangenaam bergopwaarts lopen. Kijk ik 
achterom, dan zie ik diep beneden mij Trøl-
lanes in de mist verdwijnen. Te bedenken 
dat het dorp de hele winter in de schaduw 
van de omringende bergen ligt… Ook nu 
laat de zon zich niet zien en het is dat 
Jóhannus de weg naar de Kallur-vuurtoren 
op zijn duimpje kent, anders waren wij vast 
en zeker verdwaald. De kleine vuurtoren 
doemt pas op het allerlaatste moment. 
Schuift een mistflard even opzij, dan heb-

ben we zicht op het eveneens torenhoge 
buureiland Kunoy; de toppen en de voet 
zijn zichtbaar, terwijl een witte wolkenband 
de middenpartij verborgen houdt. Kalsoy 
en Kunoy, letterlijk vertaald ‘mannen-’ en 
‘vrouweneiland’. We klimmen nog een 
eindje door, vlak langs de klifrand van de 
537 meter hoge puntberg Borgarin. Want 
ja, Jóhannus wil ons beslist de door hem 
bedachte attractie laten zien: de grafsteen 
ter nagedachtenis aan ’s werelds bekendste 
spion, James Bond.

Diepste geheim
“The proper function of man is to live, not to 
exist”, valt op de grafsteen te lezen. Toch is 
het op precies deze plek dat hij stierf, in de 
slotscène van de laatste James Bond film 
No Time To Die. Nou ja, zo precies ook weer 
niet, want Kalsoy werd gebruikt als stand-
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in voor het fictieve Poison Island, dat deel 
uit zou maken van de Koerilen, een door 
Rusland en Japan betwiste eilandengroep 
in het noorden van de Stille Oceaan. 
Daniel Craig noch een van de andere 
acteurs hebben bovendien ooit voet op 
Kalsoy gezet. De opnames vonden in het 
diepste geheim plaats, in de herfst van 
2019, met de onmisbare hulp van de eilan-
ders. En dit allemaal onder toeziend oog 
van – jawel – Jóhannus, niemand minder 
dan ‘The King of Kalsoy’ in de aftiteling 
van de film. Zijn boeiende relaas kan echter 
niet voorkomen dat al onze aandacht zich 
resoluut verplaatst naar een handjevol 
woest met hun kleine vleugeltjes wappe-
rende papegaaiduikers. Stuiterend zijgen ze 
neer in het gras op deze hoge kliffen, waar 
zij in het voorjaar de ideale broedplaats 
vinden. De rest van het jaar brengen ze ver 

weg van de mens – ze schijnen naar eend te 
smaken – door op zee.

Roadtrip
Zo graag als Jóhannus zijn gasten ziet 
komen, zo beslist ziet boer Jóhan in Saksun 
bezoekers liever rechtsomkeert maken. 
Overal in het gehucht met het fotogenieke 
kerkje aan het prachtige binnenmeer staan 
waarschuwingsborden. “Enough! No more 
tourist trespassing.” Intimiderend, maar ook 
geen ramp, er zijn immers genoeg andere 
mooie dorpjes op de Faeröer. De een met 
een nóg spectaculairdere ligging dan de 
ander; je wilt ze simpelweg allemaal met 
eigen ogen zien. Daarom kiezen we ervoor 
om naast het wandelen ook de tijd te 
nemen voor een roadtrip, van eiland naar 
eiland, van dorp naar dorp, langs water-
vallen en adembenemende uitzichten. 

  Jóhannus naast ‘zijn’ grafsteen van 
James Bond

 Het kerkje van Sandavágur.   De tot wel zeshonderd meter hoge kliffen van Vestmanna.

Onze aandacht verplaatst zich 
naar een handjevol woest met 
hun kleine vleugeltjes 
wapperende papegaaiduikers



En dat is net zo gemakkelijk gezegd als 
gedaan. De meeste eilanden zijn met elkaar 
verbonden door tunnels en met een totale 
oppervlakte van iets minder dan die van de 
provincie Utrecht, zijn afstanden aange-
naam klein. Oké, de rit kan soms nét ietsje 
langer duren door zogenaamd nietsvermoe-
dende schapen op de weg; waarvan er dub-
bel zoveel zijn als mensen (Faeröer bete-
kent ‘schapeneilanden’). 
Van Saksun rijden we om de hoge toppen 
heen en langs de grootste waterval van de 
eilanden, Fossá, naar het prachtig aan een 
inham gelegen dorpje Tjørnuvík. Vanaf het 
bij surfers populaire strand hebben we 
mooi zicht op de vrijstaande rotsen Risin 
og Kellingin. De twee versteenden, de reus 
en de heks, figureren in een legende; iets 
met jaloerse IJslandse reuzen die tevergeefs 
de eilanden probeerden in te pikken.

Badderende dorpelingen
Pittoresker dan Gjógv, op het noordelijke 
uiteinde van het eiland Eysturoy, krijg je 
niet. Langs het beekje lopen we het dorp 
met de bonte huizen binnen. Heel warm is 
het niet, maar voor de in het water badde-
rende dorpelingen zijn dit uitzonderlijk 

mooie dagen. Grote trekpleister hier is het 
in een lange kloof verscholen haventje.  
We lopen een eindje langs de klifrand voor 
het beste zicht op kloof en dorp. Het pad 
gaat verder langs de kust, maar nee, ons 
besluit om vandaag ook nog naar het meest 
noordelijk gelegen eiland Viðoy te toeren 
staat vast. Een schitterende route, veelal 
tussen zee en berghellingen ingeklemd, en 
daar waar het niet anders kan door smalle 
tunnels. 
Terug in Tórshavn kunnen we het niet laten 
om nog één kleine omweg te maken; ook 
Kirkjubøur willen we graag van onze 
bucket list afstrepen. Zwarte huizen met 
gras daken en het obligate lieflijke kerkje. 
Bonus hier zijn de ruïnes van de Magnus-
kathedraal en het geweldige uitzicht op de 
eilandjes Koltur en Hestur. Tórshavn zelf, 
de hoofdstad van de Faeröer, lijkt in niets 
op al die schattige dorpjes. Bijna de helft 
van de totale bevolking woont hier, zo’n 
twintigduizend mensen. Modern, Scandi-
navisch gezellig (en duur), lekker druk, 
vooral op de dagen dat de Smyril Line, op 
weg naar Denemarken of IJsland, in de 
haven afmeert. Bezoekers en bewoners tref-
fen elkaar in het oude centrum, Tinganes, 

met de donkerrode historische gebouwen 
waarin het parlement van de Faeröer is 
gezeteld.

Vlijmscherpe rotsen
De volgende dag staan we vroeg op voor de 
boottocht langs de tot wel 600 meter hoge 
kliffen van Vestmanna. Iele watervallen 
stromen langs de vlijmscherpe rotsen naar 
beneden. Het is de broedplek van talloze 
zeevogels. Alken en zeekoeten hangen als 
vastgeplakt aan de verticale rotswand, 
papegaaiduikers plonzen onelegant op het 
wateroppervlak neer en nu en dan zoeft er 
een sierlijke jan-van-gent voorbij. Maar hoe 
die onverstoorbaar grazende schapen zich 
hier handhaven is voor mij echt een raadsel. 
Dan is het weer hoog tijd voor een wande-
ling. Ditmaal volgen we de oostelijke rand 
van het grootste meer van de eilanden,  
Leitisvatn of ook wel Sørvágsvatn; inwo-
ners van de omliggende dorpen kunnen het 
maar niet eens worden over de naam. Waar 
zij het blijkbaar wel over eens zijn is de ste-
vige toegangsprijs. We moeten per persoon 
een vette 27 euro neertellen voor het pad 
naar de slavenklif, Trælanípan, waar ooit de 
Vikingen ongehoorzame slaven de dood in 

joegen. Een spectaculaire plek, vanwaar het 
hoog boven de oceaan gelegen meer haast 
lijkt te zweven. We blijven nog even op het 
eiland Vágar voor een bezoek aan Gásadalur 
met haar al duizenden malen vereeuwigde, 
maar daarom niet minder imposante water-
val, Múlafossur, die tientallen meters lager 
neerkomt in de kalme zee. Het afgelegen 
dorp is pas sinds de opening van de tunnel 
in 2004 over de weg bereikbaar; de oude 
postroute vanuit Bøur is thans een pittige 
wandelroute. Bøur, nog zo’n prachtdorp. 
Het is heerlijk picknicken in het gras, met 
uitzicht op de puntige eilandjes Drangarnir, 

Tindhólmur en Gáshólmur. En dat grote 
zeilschip op de voorgrond maakt het plaatje 
helemaal compleet. 

Zuidereiland
We bekijken de landkaart nog maar eens. 
Wordt het Nólsoy, het kleine eiland dat 
eigenlijk op ons programma staat, of kun-
nen we de verleiding niet weerstaan om 
voor het allerzuidelijkste puntje van de 
eilandengroep te gaan? Zo staan wij op 
onze laatste dag in de rij voor de veerboot 
naar Suðuroy, wat zuidereiland betekent. 
Het is druk in de haven, maar de boot is 
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  Op de glooiende delen van de eilanden 
vind je minidorpjes.

    De Múlafossur waterval komt tientallen 
meters lager neer in de kalme zee.

Faeröer



  Xxxx

De Faeröer zijn officieel onderdeel van Denemarken, maar zijn 
zelfbesturend en maken geen deel uit van de EU.

Vervoer
Voor de heenreis nam ik de veerboot van Smyril Line die op weg 
van Hirtshals (Denemarken) naar IJsland een stop maakt in 
Tórshavn (ca. 39 uur varen, nl.smyrilline.fo). Met KLM vlieg je 
eventueel naar Aalborg, waarvandaan het een klein eindje 
per bus/trein naar Hirtshals is. Terug vloog ik in twee 
uur met de luchtvaartmaatschappij van de Faeröer, 
Atlantic Airways, naar Kopenhagen, vandaar met 
KLM naar Amsterdam. Alhoewel de lijnbussen 
op de eilanden gratis zijn en zelfs de helikop-
tervluchten relatief goedkoop zijn, is het aan te 
raden een auto te huren (www.62n.fo/
carrental/en/). 

Slapen/eten/drinken
•  Ik verbleef in Hotel Føroyar, met prachtig uitzicht 

over Tórshavn (www.hotelforoyar.com).
•  Het is heerlijk eten in restaurant Skeiva Pakkhús  

(het pakhuis staat inderdaad een beetje scheef:  
www.skeivapakkhus.fo). 

•  Mikladalur (Kalsoy) staat bekend om het beeld van Kópakonan 
(de zeehondenvrouw). Stop hier zeker even bij Café Eðge.

•  Gjáarkaffi, Gjógv. Heerlijk koffie drinken op het terras van dit 
kleine cafetaria met uitzicht op het haventje in de rotskloof.

Wandelen 
Behalve goedbezochte en eenvoudig te volgen paden als die langs 
het Leitisvatn zijn er nauwelijks gemarkeerde routes op de 
Faeröer. Navigeren doe je met een kaart, gps of je volgt steen-
mannetjes. Het weer – plotseling opkomende regen of dikke mist, 
een bekend verschijnsel op de eilanden – kan de wandeling langs 
de steile kust of op hellingen erg lastig maken. De paden zijn 
veelal grassig en na regen erg modderig. Het is op veel plekken 
aan te raden op een enigszins mooie dag te wandelen of bij slecht 
weer je te laten begeleiden door een gids die het terrein goed 
kent. Begeleide wandelingen kunnen gereserveerd worden via 
www.hiking.fo 

Ga je op eigen houtje, houd er rekening mee dat je voor een 
aantal paden moet betalen (meestal rond de 5 euro). Mooie, 
alsook pittige wandelingen (niet aan te raden bij slecht weer) 
waarbij je óf terug moet lopen óf vervoer moet regelen, zijn die 
van Bøur naar Gásadalur en van Saksun naar Tjørnuvík. 
In de buurt van Tórshavn is de wandeling door de kloof van 
Norðradalur zeer de moeite waard (http://visittorshavn.fo/en/
hiking-nordradalur-dalagjogv/).
Een handige website om een geschikte wandeling te vinden (met 
filter op zwaarte, duur en lengte): www.whatson.fo/hiking 

Lezen
Føroyar/Færøerne, Freytag & Berndt, 1:100.000. Wegenkaart. Niet 
gedetailleerd genoeg voor wandelroutes.
Een mooie brochure over wandelen op de eilanden, ook online: 
https://bit.ly/3RvCPvW

Meer weten?
www.visitfaroeislands.com

WANDELWIJZER

groot en alle auto’s kunnen gewoon mee 
voor de twee uur durende overtocht. 
Blauwe lucht, een spiegelgladde zee; niet 
bepaald typisch voor de Faeröer, maar wij 
vinden het fijn. Aan stuurboord respectie-
velijk Stóra Dímun en het onbewoonde 
Lítla Dímun, groot en klein Dímun. Ik 
herinner me de aflevering van Floortje naar 
het einde van de wereld, waarin zij de twee 
boerenfamilies op het steile rotseiland 
Stóra Dímun bezocht. De schoolmeester 
werd ingevlogen om die paar kinderen les 
te geven. In Tvøroyri, mooi gelegen rond- 
 om een fjord, begeven we ons direct naar 
het kantoor van Visit Suðuroy waar Sólfrið 
ons opwacht voor de Hvannhagi Hike.
Achter het plaatsje gaat het met oranje 
paaltjes gemarkeerde pad omhoog. Tot de 
zee in zicht komt en het weer bergafwaarts 
gaat over een glibberig, slechts twee voeten 
breed keienpad op een steile helling. Te 
steil wat mij betreft; op sommige plekken 
knijp ik ’m echt wel even. Het uitzicht is 
prachtig, dat zeker, maar ik houd mijn blik 
liever even op het pad gericht. Nog maar 
één hoekje om, en dan ligt daar een won-
derschoon meertje, omringd door grillige 
bergwanden als in een amfitheater. Eigen-
lijk is dit een rondwandeling van een kleine 
vijf kilometer, maar Sólfrið verzekert ons 
dat de tweede helft van de route nog een 
tikkie zwaarder is. Dan toch liever over 
hetzelfde pad terugkeren. Weer bij de auto 
staat ons nog maar één ding te doen: een 
eindje rijden door een geweldig landschap 
naar de vuurtoren van Akraberg op de 
uiterste zuidpunt van de Faeröer. Ooit ves-
tigden zich hier, op deze rotspunt hoog 
boven zee, de Friezen. Tot rond 1350 de 
pest uitbrak en de plek werd verlaten. Aan 
de voet van de witte vuurtoren met het 
rode dakje gaat mijn blik zuidwaarts, mij-
lenver over een lege zee, in het besef dat ik 
morgen nog veel verder zuidwaarts zal 
(terug)reizen. 
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  Mikladalur (Kalsoy) staat bekend om het beeld van Kópakonan 
(de zeehondenvrouw).

  Ploeteren tegen de grassige wand op (Kalsoy).

 Bonus in Kirkjubøur zijn de ruïnes van de Magnuskathedraal.




