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Färsaarten sumuinen pääkaupunki Tórshavn. Pikkukuvassa yöpymispaikkamme Tjørnuvikissä Streymoylla. 

 
ISLANTI, FÄR- YM SAARET  16.6.-28.7.1990.  Alkuperäisessä  AVARUUTTA, TUULTA  
JA LAMPAITA -jutussa ollut Färsaarten osuus.  Kuvat ja kuvatekstit lisätty myöhemmin. 

 

MELKEIN ITSENÄINEN FÄRSAARET  1990 
 

Färsaaret muodostavat Ahvenanmaan tapaisen, poliittisesti Tanskaan kuuluvan itsehallinto-
alueen. Saarilla, joita on 24, on oma raha, postimerkki ja lippu sekä ennen kaikkea oma kieli, 
joka on läheistä sukua islannille. 
 

  
Färsaarten luonto on vihreää. Funningurin kylä ympäristöineen Eysturoyn saarella ja mystiset Risin ja Kelligin 
kivet Streymoylla. 
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Färsaarilla maa on vihreän turvekerroksen peittämä. Täälläkin maisemaan kuuluvat lampaat, 
joita saarilla on kaksi kertaa niin paljon kuin asukkaita. Saarten alkuperäiskielinen nimi 
(Føroyar) merkitseekin lammassaaria. Maaston korkeus vaihtelee paljon, ja rantakalliot ovat 
jyrkkiä varsinkin pohjoisessa ja lännessä. 
 

  
Lampaat ovat saarten nimikkoeläimiä, mutta muitakin kotieläimiä maaseudulla riittää. 
 

Tiet ovat hyväkuntoisia ja kestopäällystettyjä. Siltoja on vain kolme, joten saarelta toiselle 
siirtyminen tapahtuu yleensä lautalla. Vuorten läpi on puhkaistu useita tunneleita, mikä hel-
pottaa huomattavasti autoilua. 
 

  
Saarten välisiä siltoja oli käyntiajankohtanamme vain kolme, joista yksi tämä Streymon ja Eysturoyn saarten 
välillä. Borðoyn ja Viðoyn saaret yhdisti toisiinsa pengertie. 

  
Vielä vuonna 1990 siirryttiin Borðoyn saarelta Eysturoyn saarelle lautalla. Nyt nämäkin saaret yhdistää silta. 
Färsaarten vanhimmat tunnelit ovat vain yksikaistaisia. Tunnelin sisällä on kohtauspaikkoja vastaan tulevaa 
liikennettä varten. 
 

Torshavn on Pohjoismaiden pienin pääkaupunki. Sen keskus on Tingenesin niemi tervattui-
ne ja turvekattoisine taloineen. Turvekatto on yleinen muuallakin Färsaarilla. Torshavnin uusi 
Pohjolatalokin on saanut vihreän turvekerroksen modernin rakenteensa päälle. Pääelinkei-
non kalastuksen aistii kaikkialla. Suurin kalasatama on saarten toiseksi suurimmassa kau-
pungissa Klaksvikissa. 
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Streymoyn saarella sijaitseva Tórshavn on myös merkittävä satamakaupunki. Pääkaupunkistatukseen kuuluu 
tietysti myös parlamenttitalo, Färsaarilla Lagtingshuset. Uudempien kuvien mukaan parlamentti on luopunut 
perinnetyylistä ja rakennus on maalattu valkoiseksi ja turvekattokin korvattu muulla materiaalilla. 

  
Perinteinen turvekattoinen ja tervattu rakennustyyli on kelvannut myös uudelle Pohjolan talolle. 
 

  
Färsaarten kakkoskaupunki Klaksvik Borðoyn saarella. Eiði Eysturoyn saarella on tyypillinen färsaarelaiskylä. 
 

  
Färsaarten keskiaikainen hengellinen keskus Kirkjubøur Streymoyn saarella on saarten tärkein historiallinen 
paikka. Sen pääkohteet (kuvissa vasemmalta) ovat Kirkjubøargarður 900-luvulta, Olavin kirkko 1100-luvulta ja 
Magnuksen katedraalin rauniot 1300-luvulta. 
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Färsaarten ehkä merkittävin nähtävyys on Kirkjubøur, 12 kilometriä Torshavnista etelään. 
Siellä on vanhan piispanpalatsin raunioille rakennettu kuninkaankartano, keskeneräinen 
Magnus-katedraali ja keskiaikainen kirkko. 
 

   
Färsaarilla on oma postilaitos ja oma pankki. 
 

  
Kalastus on Färsaarten pääelinkeino. Kalankuivausta Tórshavnissa ja kalastusvene ja kalankasvatusallas 
Hvannasundin salmessa.  
 

  
Perinteistä kalaverkon huoltoa Gjóvkissa Eysturoyn saarella ja koululaiset haastateltavina Tjørnuvikissä    
Streymoylla. 
 

 
Jalkapallo on Färsaarilla suosittu urheilulaji, vain soutu on suositumpi. 
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Färsaarten ainoa leirintäalueemme ei vetänyt vertoja muille yöpymispaikoillemme. Tässä vapaassa luonnossa 
Färsaarten pohjoisimmalla saarella Viðoylla, pienessä alkukuvassa Tjørnuvikissä Streymoylla. 
 

Kiertomatka Britannian kautta 
 
Islannin ja Färsaarten matkan voi liittää kiertomatkaan Brittein saarten ja Euroopan mante-
reen kautta. Tarvittavat kahdeksan merimatkaa järjestyvät kolmen laivayhtiön kautta; Silja 
Line vie aluksi Suomesta Ruotsiin ja tuo lopuksi Travemündesta takaisin kotimaahan, Smyril 
Line kuljettaa Norjan Bergenistä Islantiin, sieltä Färsaarille ja edelleen Shetlantiin. P&O Lines 
taas vie Shetlannista Orkney -saarille ja sieltä Skotlannin Highlandiin sekä kanaalin yli esim. 
Doverista Calais'hen. Smyril Linen edustaja Suomessa on Skandinavian Matkapalvelu (90-
6949544) ja P&O:n Matkakeskus (90-680901). 

  
Islannin ja Färsaarten jälkeen poikkesimme vielä Skotlannin saarilla Shetlannissa ja Orkneyllä ennen Iso-
Britanniaa ja Skotlannin Ylämaata. 

   
Kilttimies Ylämaan Thursossa. Saarten kierrosmatkan täydennykseksi kävimme vielä Skotlannin Ulko-
Hebrideillä ja Skyen saarella. Valaanluuportti Hebrideillä ja Skyen kaunista maisemaa. 

 

Teksti ja kuvat Sakari Niemi 
 
Kuvat: Pentax LX (Fotolux) ja Fujichrome (Fuji Finland) 
Vakuutukset Tapiola 
Mukana myös laivayhtiöt Silja Line, Smyril Line ja P&O Lines 


