"YN &UNNINGUR PÌ ÚN %YSTUROY I BAKGRUNDEN SPELAR
SOLSTRÌLARNA ÚVER ÚN +ALSOYS BRANTA KLIPPOR

FÄRÖARNA

Eldsjälar vill vända avflyttningstrend
Färöarna har problem som avflyttning och dålig pr på grund
av valjakt. Nu försöker några eldsjälar vända trenden genom
att locka hit turister och samtidigt få lokalbefolkningen att vilja
bo kvar i den vackra skärgården.
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$EN GRÚNA BYN 3AKSUN LIGGER PÌ NORDVÊSTRA KUSTEN AV ÚN 3TREYMOY
)NSJÚN FRAMFÚR HUSEN VAR EN GÌNG I TIDEN EN SKYDDAD HAMN MEN EN
STORM BLOCKERADE INLOPPET MED SAND .U KAN BARA SMÌBÌTAR TA SIG
IN I LAGUNEN VID HÚGVATTEN

&ÊRÚARNAS EKONOMI ÊR BASERAD PÌ INTÊKTER FRÌN lSKET
(ÊR HÊNGER TORSK PÌ TORK I 4ORSHAVNS HAMN

M

+ATRINA *OHANNESEN DRIVER TILLSAMMANS MED
SIN MAN %SBERN +RISTIANSHUS ETT PENSIONAT
PÌ ÚN -YKINES 4ILLSAMMANS VILL DE ÚKA TURISMEN TILL ÚN $E HAR PLANER PÌ SPECIALISERADE
ÚTURER OCH CATERING TILL ÊVENTYRSTURISTER

8 STÅNGMÄRKET

NR 5 s 2014

som Färöarnas
vackraste ö. När båten närmar sig den
lilla hamnen på den västligaste ön i arkipelagen verkar det påståendet stämma. Lodräta
klippor, omgivna av dimridåer, störtar ner i Atlanten och på klipphyllorna häckar havssulor, labbar,
stormfåglar och den karaktäristiska clownliknande
lunnefågeln för att nämna några arter av sjöfågel
som fyller den friska luften ovanför båten. Färöarna
är en självstyrande region som tillhör Danmark,
vars befolkning på 48 000 människor stadigt minskar. Av 18 öar är alla utom en bebodda, och på
Mykines (som har 19 invånare), växer samtidigt
andelen äldre – precis som på alla andra håll i
öriket. Många ungdomar flyttar till Danmark och
andra länder för att studera, eller för att arbeta
inom den norska oljeindustrin.
– De flesta kommer inte tillbaka hem, berättar
Olga Biskopstø som är koordinator för tillväxten
på örikets åtta minsta öar (där Mykines ingår),
när vi kommer iland.
Olgas uppgift är att skapa nya jobb och projekt
– genom möten med lokala politiker. Hon sitter
i intresseorganisationen Útoyggjafelagid, som ska
se efter öbornas intressen, ”och förbättra möjligheterna att bo i skärgården”.
MYKINES BESKRIVS OFTA

har gjort att befolkningen i alla
tider levt av naturen. Fortfarande står fisket för
den största inkomsten och exporten. Traditionerna

ÖARNAS ISOLERING

inkluderar även fångsten av sjöfågel som havssula
och lunnefågel, men på sistone har förekomsten av
lunnefågel minskat avsevärt vilket gjort att jakten
av arten näst intill stoppats. Ingen vet vad minskningen beror på, men många hävdar att det finns
mindre fisk i havet, och att fåglarna därmed har
mindre att äta. Den sedvanliga konflikten mellan
forskare och yrkesfiskare om fiskförekomsten
i havet äger rum även här.
– Förr fanns det bara småbåtar, men nu dammsuger industritrålare havet, och fisket minskar,
fortsätter Olga och berättar att det ser mörkast
ut för torsken som art.
Det minskade fisket har sedan 1950-talet lett
till avfolkningen – från småöarna till de större
öarna där hamnarna för industrifisket ligger.
Mykines enda familj har emellertid bestämt sig för
att gå emot strömmen, och stanna kvar på hemön.

%SBERN %YDANSSTOVU ÊR BLA
HELIKOPTERmYGBESÊTTNING
FÊRJESAMORDNARE OCH ALLAS
HANTLANGARE PÌ ÚN SOM HAR
EN PERMANENT BEFOLKNING
PÌ TIO PERSONER

och Esbern í Eydansstovu driver tillsammans vandrarhemmet- och
restau rangen Kristianshús som har 30 bäddar.
När man bor på en liten ö mitt ute i Atlanten gäller
det att vara kreativ, särkilt när båt- och helikoptertransporterna är helt avhängiga av vädret, samtidigt
som politikerna i Tórshavn (ögruppens huvudstad)
vill skära ner på tjänster som till exempel postfrakt,
”eftersom invånarna i skärgården är så få”.
– De tycker att vi borde bekosta sådana tjänster
själva. Samtidigt vill de bevara vår kultur här ute.
PARET KATRINA JOHANNESEN

››
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4ORSHAVN PÌ ÚN 3TREYMOY

%N HÊST BETAR PÌ SLUTTNINGARNA VID VÊGEN
MOT 'ASADALUR ) BAKGRUNDEN SCENERIER
RUNT ÚARNA $RANGARNIR AND 4INDHOLMUR

›› Det går inte ihop, berättar Katrina Johannesen.

Esbern í Eydansstovu berättar att traditionen av att
leva av naturen har fortgått genom århundradena,
när vi i rask takt promenerar på en ”geil” – en fårstig från 600-talet – byggd av stenar lagda ovanpå
varandra, som slingrar sig upp på fjället, några
hundra meter över havet.
Numera kommer de flesta turisterna hit för att
ta del av det rika fågellivet, och Esbern som trivs
med ”lugnet på ön” planerar att utöka attraktionerna för den som vill ”ha lite mer spänning”.
Det finns outforskade grottor som man måsta
använda rep längs bergsväggarna för att komma
ner till.
– Jag vill visa upp grottorna för alla som gillar
lite äventyr! ler Esbern.
130 000 hotellnätter om året
på Färöarna. De ska bli 200 000. Det har turistrådet Guri Højgaard bestämt. Hon har tidigare
arbetat för både Visit Stockholm och Visit Denmark
men bestämde sig för två år sedan att återvända
till hemlandet och bygga upp turistnäringen –
med hjälp av ett rejält ökat anslag på omkring
20 miljoner kronor om året. På de 18 öarna finns
inga påkostade turistattraktioner, utan istället är
det naturen i sig själv som ska locka resenärerna.
– Vi går tillbaka till rötterna och vill visa upp

TURISTER SPENDERAR

0Ì FÊRJAN FRÌN -YKINES TILL 3RVÈGUR
5TANFÚR ÚN 6AGAR HAR HAVET GRÚPT UR
BERGET TILL EN 4RIUMFBÌGE
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vår natur och kultur, berättar Guri Højgaard och
pekar på den stora affischen som hänger över turistkontorets vägg – som beskriver öarna som ”orörda
och oupptäckta” med texten ”Discover the islands
– discover yourself”.
Guri menar att det handlar om en annorlunda
upplevelse att komma till Färöarna ”där man andas
ren luft – i en miljö fri från brottslighet”. Guri har
inte bara fångat politikernas intresse att satsa på
turism. Hon är stolt över öarnas traditioner, som
inkluderar att äta sjöfågel och grindval. Som ett
enda stort naturligt skafferi man levt av i alla tider.
Besökare får helt enkelt gilla traditionerna ”för
lokalbefolkningen har ingen anledning att förändra
sitt beteende” (trots kritik från bland annat miljöorganisationer och EU-kom missionen över grindvalsslakten), menar Guri.
– Människor förstår inte att man måste döda
djur för att få mat på tallriken. Att vi inte ska döda
grindvalar är som att säga att ni inte längre kan
jaga älg i Sverige.
att all pr är bra pr, och Guri ser fram
emot att allt fler besökare får upp ögonenför ö-gruppen som hon kallar en ”dold pärla”. Samtidigt ska
turistsektorn skapa viktiga jobb framöver.
– Vi ska göra öarna mer intressanta så att lokalbefolkningen väljer att komma tillbaka och arbeta här.

MEN DET SÄGS

››

3OM ANSVARIG FÚR 6ISIT &ÊRÚARNA VILL 'URI
(OJGAARD ÚKA ANTAL BESÚKARE (ENNES MÌL ÊR
ATT SÊTTA TURISMEN PÌ AGENDAN I ETT SAMHÊLLE
DÊR lSKEINDUSTRIN ÊR KRAFTIGT DOMINERANDE
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&ÊRJAN FRÌN -YKINES TILL STADEN 3ORVAGUR PÌ ÚN
6AGAR PASSERAR SYDSIDAN AV 4INHOLMURÚ 'ENOM
DIMMAN OCH MOLNEN SYNS v4INDHOLMURS TÊNDERv

NYA 090327

Allt för båt i tyg och väv
Nytillverkning av sprayhood, segelkapell, kapell, sittbrunnstält, båtdynor.
Tvätt, impregnering, reparationer osv.
Egna bryggor för måttagning på
Dalarö och Hornstull.

Jan Pettersson
Maggie Öqvist

ten är
Tjäns IS

GRAT

››

)NGI 3RENSEN ÊR DYKARE OCH ÊLSKAR HAVET OCH DJUREN SOM BOR DÊR (AN ÊR EMOT
DEN TRADITIONELLA ÌRLIGA VALSLAKTEN v'RINDADRUPv OCH HOPPAS PÌ ATT KUNNA VARA
MED ATT ÊNDRA INSTÊLLNINGEN TILL DENNA LOKALT (ANS ÌSIKTER ÊR INTE HELT OKONTROVERSIELLA OCH HAN BLIR IBLAND UTSATT FÚR FÚRTAL OCH KALLAD GALEN 3JÊLV TROR HAN PÌ
UTBILDNING OCH HOPPAS ATT TRADITIONEN SKA DÚ UT SNART
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som nyligen har gett ut en
fotobok med Färöarnas undervattensvärld, är av
en annan åsikt och tycker att man borde ta till sig
av kritiken som riktas från många håll och avsluta
grindvalstraditionen.
Hans dröm är att öborna i framtiden vill satsa
på valturism istället.
– Folk säger att de respekterar valarna men det
stämmer ju inte. Slakten är ett sjukt beteende,
förklarar Ingi.
De senaste åren har han gått ut offentligt med
att traditionen borde stoppas, varit med i otaliga
tv-produktioner, tidningsartiklar och startat en
Facebookgrupp, på runt 300 medlemmar – som
består av öbor som vill avskaffa den kontroversiella slakten. Trots att många färöbor vill fortsätta äta grindvalskött, så verkar attityderna ändå
sakta svänga.
– Öborna säger fortfarande att jag är galen och
ute efter publicitet. Men många unga vill inte äta
köttet, säger Ingi och avslutar:
– Jag tror att traditionen kommer dö av sig själv
så småningom.

DYKAREN INGI SØRENSEN

∞

Kort om Färöarna
&ÊRÚARNA BESTÌR AV  ÚAR MED  KILOMETER KUSTLINJE OCH ETT
HAVSOMRÌDE SOM TÊCKER   KVADRATKILOMETER !V ÚARNAS
DRYGT   INVÌNARE BOR   I HUVUDSTADEN 4ØRSHAVN
&ÊRÚARNA SOM ÊR EN SJÊLVSTYRANDE REGION UNDER $ANMARK SEDAN
 GER DET FÊRÚISKA PARLAMENTET SJÊLVSTYRE INOM OMRÌDEN
SOM lSKE HANDELS OCH MILJÚPOLITIK TRANSPORT KOMMUNIKATION
KULTUR UNDERVISNING OCH FORSKNING
%KONOMIN ÊR BEROENDE AV lSKET OCH ÚARNA UTNYTTJAR lSKEZONEN
SOM STRÊCKER SIG DRYGT  MIL FRÌN LAND &ISKPRODUKTER VILKET
INKLUDERAR ODLAD LAX SOM PÌ SISTONE ÚKAT REJÊLT STÌR FÚR  PROCENT AV EXPORTEN OCH CIRKA HÊLFTEN AV LANDETS TOTALA ".0
&ÊRÚBORNA ÊR AV SKANDINAVISK HÊRKOMST OCH HÊRSTAMMAR FRÌN
NORSKA VIKINGAR $ET BOR CIRKA   FÊRÚBOR I $ANMARK VILKET
GÚR ATT DET lNNS UNGEFÊR   MÊNNISKOR SOM PRATAR FÊRÚISKA
)MMIGRATIONEN TILL ÚARNA ÊR SVAG OCH DET SYNS INTE TILL MÌNGA
ANDRA NATIONALITETER ÊN DANSKAR -ÌNGA ÚBOR PRATAR FÚRUTOM
FÊRÚISKA DANSKA SVENSKA OCH ENGELSKA EFTERSOM MÌNGA FRAMFÚR ALLT UR DEN UNGA GENERATIONEN HAR REST MYCKET

Biovacuum/Watercare minireningsverk
s )NGEN SLAMSUGNING BEHÚVS
s %NKEL PLACERING OVAN MARK
s (ÚG RENINGSGRAD ËVEN VID OJËMN ANVËNDNING
s "ESÚK INSTALLATION SERVICE
(ÚR AV DIG FÚR MER INFORMATION
6I DELAR GËRNA MED OSS AV VÍR LÍNGA ERFARENHET
   
KONTAKT MILJÚOCHBIOTEKNIKSE
WWWMILJÚOCHBIOTEKNIKSE

Miljö & Bioteknik
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