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allt om Husvagn & Camping10/2014allt om Husvagn & Camping 10/2014ll

Pittoreska byn Gjógv 
på ön Eysturoy.

campingpara diset 
På fyra år har antalet husvagnar 
fördubblats på Färöarna. Naturen, 
musiken och det sociala livet är det 
som lockar när färingar och utländska 
besökare ger sig ut med vagnen. 
Av Inna Törnroos Foto Inna Törnroos, VisitFaroeIslands

Det okända

››››››››››   

FäröArNAresa
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Mitt ute i AtlAnten ligger ögruppen Färöarna 
med sina 18 öar. Rent tekniskt tillhör Färöarna Dan-
mark, men har utvidgat självstyre så såvärst danska 
känns inte öarna. 

Naturen påminner en hel del om den isländska, 
men utan den vulkanska aktiviteten. Färöarna kan 
däremot skryta med mer dramatik. Höga fjäll, klip-
por och serpentinvägar som får vilken van bilförare 
som helst att darra i sätet. 

Språket man talar är färiska, en blandning mellan 
isländska och norska – men alla färingar talar och 
förstår alla skandinaviska språk.

Färingarna är inte så många till antalet, 48 000, 
men desto fler är fåren som befolkar öarna. 
Hela 90 000 får, som man får akta sig noga för 
att inte köra på. 
Vädret är väldigt varierat och en dag med regn, 

snö, sol och dimma är ingen ovanlighet. 
Camping har under senaste tio åren varit en rejäl 

fluga på öarna. 2009 var 206 vagnar registrerade 
och fem år senare 443. 

En förening för campingälskarna har 
även bildats och ordförande Ivan Skor-

heim gläds åt att i och med det ökan-
de intresset blir omständigheterna 
att campa allt bättre på Färöarna. 

– Numera finns det 16 olika platser 
att campa på och i och med att flera 

privata aktörer startat campingplatser har 
standarden ökat rejält, säger Ivan Skorheim.

FäringArnA är ett musikälskande folk och festi-
valer av olika sorter samlar alltid hundratals cam-
pare. Färöarnas näst största by Klaksvík är värd åt 
den största festivalen ”Summarfestivalurin” och där 
skryter man med att man får ihop en hel by av de 
250 husvagnar som kommer varje sommar i början 
av augusti. Två av de många som bland annat kom-
mit för att lyssna på 1980-talsgruppen Twisted Sis-
ters är Asta Jacobsen och Gunnvá á Lofti. 

Gunnvá är omringad av en hord barn i alla åldrar. 
Hennes egna och barnens kompisar. De är vana 
campare och har haft olika vagnar i takt med att fa-
miljen utökats. 

– För oss handlar campinglivet väldigt mycket om 
naturen. Vi ställer vagnen på något vackert ställe 
och sen går vi ut på vandring, säger Gunnvá. 

Familjen har flera gånger varit utomlands och 
campat, men föredrar att stanna hemma och åka 
runt på Färöarna. 

Asta Jacobsen som parkerat några hundra meter 
längre bort håller med Gunnvá.

– Idag har jag och min man varit ute och sprungit 
sju kilometer. Campingen gör vår träning mer varie-
rad eftersom vi hela tiden ser nya saker och nya vä-
gar. 

Hon och maken har ägt sin vagn i ett drygt år 
men är helt kära i det sociala liv de fått genom cam-
pingen. 

– Det är så nära till alla och umgänget är så 
otvunget i den här miljön. 

Hennes man Eivind Jacobsen har en helt egen 
förklaring till varför campingen blivit så populär på 
Färöarna de senaste tio åren. 

– Det är undersjötunnlarna som skapat den här 
trenden. Förut fick du ta dyra färjor – nu behöver 
du bara köra igenom för att komma till 80 procent 
av hela Färöarna, säger han. 

Och det kan nog ligga något i det. Färöarna har 
imponerande bra infrastruktur och tunnlar och bro-
ar överbryggar de flesta vattenhinder. Vägarna är 
också bra på de allra flesta ställen även om några 
påminner en hel del om Norges Trollstigen.

endA sättet att ta sig till Färöarna med bil och 
husvagn är med färjan Norröna som går från Dan-
mark. Färjan lägger till på Färöarna och går sedan 
vidare till Island så många av passagerarna passar 

på att ta några dagar på Färöarna för att sedan fort-
sätta till Island.

Största gruppen utländska campare är tyskar 
och danskar och de allra flesta av dem parkerar 
campingvagnen i huvudstaden Torshavn för att 
sedan göra turer ut till öarna med bil. 
Gemensamt för de flesta som besöker Färöarna är 

naturintresset. Få platser i världen kan erbjuda så 
rikt fågelliv, bra fiske, vackra, gröna vidder och dra-
matiska stup. De flesta leder kan man gå själv på 
fjällen, men arrangerade turer med guide går också 
att få på de mer svåråtkomliga ställena. 

Havet runt Färöarna är platsen varifrån de flesta 
färingar får sin lön. Nästan all export från öarna är 

fisk och dagligen står fiskare nere vid hamnen i Tors-
havn och säljer färsk torsk, sej eller hälleflundra.  
Fisk är vardagsmat för färingarna och därför har 
det varit svårt att få vällagad fisk på restaurang. Det 
har dock ändrats nu och en nyöppnad restaurang – 
Barbara – erbjuder klassiska färiska fiskdelikatesser. 

På soMMArFestivAlen i Klaksvik sprider doften av 
en annan lokal delikatess sig runt bland vagnarna, 
det är grillat får som några äter som middag innan 
danska melodifestivalundret Bassim går på scen. 

I vagnen bredvid firar en man sin femtioårsdag 
och skratt, dragspelsmusik och kända toner gör att 
man förstår varför färingarna älskar sitt husvagnsliv.Gunnvá á Lofti.

Ivan.

Dramatisk kust vid Gásadalur på ön Vágar.

Strandtomt i Klaksvik. Solnedgång över Funningsfjordur.Klaksvikfestivalen lockar många campare i början av augusti.

»För oss 
handlar 
camping- 
livet väldigt 
mycket om 
naturen.«

››››››››››   

››› HuvudstAd:  
Tórshavn, 20.000  
invånare

››› ligger: I nordatlan-
ten med skottland 
och Island som när-
maste grannar.  
färöarna består av  
18 öar. Totala arealen 
är 1399 kvadratkilo-
meter

››› BeFolkning: runt 
48.000 personer bor 
på färöarna

››› sPråk: färiska men 
alla kan bra danska 
och skandinaviska

››› HögstA Punkt:   
slaettartindur  
( 882 möh)

››› vägnät (större  
vägAr): 463 km

››› tA sig dit: 
färjan norröna går 
från Hirtshals i Dan-
mark två gånger i 
veckan. resan går se-
dan vidare till Island.  
www.smyrilline.fo 
Det går även att flyga 
till färöarna med na-
tionella bolaget at-
lantic airways. De fly-
ger från olika ställen 
i Danmark, London, 
Oslo och skottland. 

››› CAMPing På  
FäröArnA: 
Det finns 16 cam-
pingplatser på färö-
arna fördelade på de 
sex största öarna.  
Till två av öarna be-
höver man ta färja.  
förra året besöktes 
campingplatserna av 
5710 vagnar. Därav 
var tyskar näst störs-
ta gruppen efter fä-
ringar med sina 806 
övernattningar och 
danskarna trea med 
334 övernattningar. 

››› För Mer inFo oM 
CAMPing:  
www.camping.fo
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