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Får og klipfisk hitter: Et af 
verdens mest 'cool' rejsemål i 
2018 er... Færøerne 
Den afsidesliggende øgruppe er blevet hip  
 

 
 
Af: Nana Hansen 

Cambodia,  Tanzania,  Malawi  og  Færøerne  har  måske  ikke  så  meget  til  fælles,  
når  det  kommer  til  soltimer.  Men  hvad  landene  ikke  har  til  fælles  i  klima,  har  de  
til  gengæld  til  fælles  i  coolness.  

Det  amerikanske  magasin  Forbes  har  nemlig  brygget  årets  liste  over  de  15  mest  
'cool'  rejsemål  i  2018  sammen,  og  blandt  de  mange  eksotiske  destinationer  er  
altså  de  vindblæste  øer  i  Nordatlanten.  



-  Selv  om  der  kun  bor  omkring  50.000  mennesker,  er  der  fantastiske  
restauranter  -  en  af  dem  med  en  Michelin-stjerne  -  som  nyder  godt  af  øernes  
fænomenale  adgang  til  nogle  af  verdens  bedste  fisk  og  skaldyr,  siger  Biggs  
Bradley  fra  luksusrejseselskabet  Indagare  til  magasinet.      

  
Halvrådden  gourmetmad  
Færøerne  er  blandt  andet  kendt  for  bjergtagende  natur,  at  være  gode  til  at  vinde  
'X  Factor'  og  for  deres  mad.  De  er  dog  nok  de  færreste  udover  færingerne  selv,  
som  vil  sætte  fåremave,  hvalspæk  og  skærpekød  i  samme  sætning  som  
gourmetmad.  

Men  det  er  måske  på  vej  til  at  ændre  sig.  I  hvert  fald  fik  restauranten  Koks  en  
Michelin-stjerne  for  sine  fermenterede  specialiteter  sidste  år.  Og  maden  kan  
altså  også  tage  en  stor  del  af  æren  for  Færøernes  coolness,  hvis  det  står  til  
Forbes.  

Udover  maden  er  det  ifølge  magasinet  også  de  'surrealistiske  bjerge  og  klipper,  
utallige  vandfald,  græstagshuse,  det  dramatiske  hav  -  og  de  mange  stolte  
søpapegøjer,  pjuskede  får  og  små,  færøerske  ponyer',  der  har  sikret  de  18  øer  
en  plads  på  listen.        

Og  så  dét,  at  turistsværmene  endnu  ikke  er  landet  på  øerne.  

Turisterne  kommer  
Men  de  er  så  småt  på  vej.  De  senere  år  har  flere  turister  fundet  vej  til  Færøerne,  
og  især  efter  SAS  åbnede  en  ny  flyrute  dertil  sidste  år,  er  det  gået  opad.  I  2017  
havde  Vágar  Lufthavn  -  Færøernes  eneste  lufthavn  -  17  pct.  flere  passagerer  
end  året  før.  

Faktisk  er  det  nu  Danmarks  fjerdestørste  lufthavn  med  sine  knap  350.000  
passagerer.          

-  Kurven  peger  i  den  rigtige  retning.  Vi  har  haft  en  stigning  i  antallet  af  turister  de  
seneste  år,  og  vores  turismesæson  er  blevet  forlænget.  Tidligere  plejede  de  
fleste  gæster  at  besøge  os  i  juni  eller  juli.  Men  nu  kommer  flere  og  flere  tidligere  
og  forlader  senere,  siger  Levi  Hanssen  fra  Visit  Faroe  Islands  til  Ekstra  Bladet.  

De  forventer,  at  der  cirka  var  170.000  overnatninger  i  2017,  hvilket  er  en  stigning  
på  omkring  32  pct.,  siden  de  begyndte  at  føre  statistik  over  turismen  i  2013.  

At  det  kommer  til  at  sværme  med  turister  på  øerne  er  dog  måske  så  meget  sagt,  
men  Levi  Hanssen  er  da  glad  for  at  være  på  Forbes  liste  over  cool  rejsemål.  



-  Det  glæder  os,  når  det  viser  sig,  at  andre  også  er  glade  for  det,  som  Færøerne  
som  rejsemål  har  at  tilbyde.  Konkurrencen  med  andre  rejsemål  er  utrolig  stor,  og  
derfor  er  det  godt  at  blive  udnævnt  af  respekterede  publikationer  -  vi  håber  i  
hvert  fald,  at  den  har  indflydelse  på  folk,  når  de  skal  vælge  hvor  de  vil  rejse  hen,  
siger  han  til  Ekstra  Bladet.  

En  returbillet  fra  København  til  Vágar  koster  typisk  ca.  2-3.000  kr.  Det  dyreste  
tidspunkt  at  flyve  derop  er  ifølge  rejsesøgemaskinen  Momondo  april  og  juli,  
mens  de  billigste  måneder  er  august  og  november.                  

De  15  fedeste  rejsemål  i  2018  
Cambodja  

Yucatan-halvøen  

Mexico  City  

Bolivia  

Syd-Tanzania  

Tasmanien  

Asheville,  North  Carolina,  USA  

Chad  

Nord-Brasilien  

Færøerne  

Aysén,  Chile  

Milano,  Italien  

Tibet  

Malawi  

Egypten  

    

Kilde:  Forbes.  
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Fisker  gør  sensationelt  
fund  i  Øresund:  -  Jeg  
troede  ikke  mine  øjne  
En  fisker  har  fanget  en  kæmpe  kammusling,  som  man  ikke  troede  kunne  
leve  på  den  danske  havbund.  Derfor  er  det  en  ren  sensation,  mener  man  
ved  Øresundsakvariet  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Af: Anders Zacho 

En  garnfisker  fra  Helsingør  fik  sig  en  gigantisk  overraskelse  under  en  tur  på  
havet,  hvor  han  fiskede  et  særsyn  op  fra  havbunden.  

Da  Søren  Jakobsen  hev  garnet  op,    fulgte  der  nemlig  en  kæmpe  kammusling  
med.  Den  15  centimeter  store  musling  af  arten  Pecten  maximus  er  særdeles  
sjælden,  og  ifølge  Øresundsakvariet  er  det  kun  sket  ganske  få  gange  før,  at  man  
har  fundet  så  stor  en  kammusling.  

Muslingen  skulle  angiveligt  ligne  logoet  fra  den  hollandske  tankstationskæde  
Schell.  Da  Søren  Jakobsen  aldrig  havde  set  så  stor  en  kammusling,  valgte  han  
at  kontakte  eksperterne  hos  Øresundsakvariet,  som  så  kunne  undersøge  hans  
fangst.  Museumschef  på  Øresundsakvariet  under  Biologisk  Institut,  Peder  
Jeppesen,  kalder  det  en  sensation,  at  man  har  fanget  en  sådan  musling  i  dansk  
farvand:  

-  Jeg  troede  faktisk  ikke  mine  egne  øjne,  da  jeg  så  den  første  gang,  og  i  starten  
troede  jeg  faktisk,  at  Søren  lavede  sjov  med  os.  Normalt  finder  vi  kun  denne  art  
musling  dybt  inde  i  de  svenske  og  norske  fjorde  og  på  grus  og  
sandbundsfladerne  i  det  nordlige  Kattegat.  Vi  har  aldrig  observeret  denne  store  
art  kammusling  i  Øresund,  siger  han  i  en  pressemeddelelse.  

Måske  flere  i  Øresund 
Den  sjældne  kammusling  har  det  ifølge  museumschefen  godt,  og  man  er  nu  i  
gang  med  at  undersøge,  hvad  og  hvor  meget,  den  skal  have  at  spise.  

Peder  Jeppesen  fortæller,  at  man  holder  positionen,  hvor  muslingen  er  blevet  
fundet,  hemmelig  ind  til  videre,  fordi  man  først  skal  have  dykkere  ned  og  
inspicere  området.  Han  håber,  at  der  gemmer  sig  endnu  flere  af  de  utrolige  
muslinger  på  bunden:    

-  Det  kunne  være  rigtigt  spændende,  hvis  vi  opdagede  og  kunne  være  i  stand  til  
at  filme  en  stor  ”koloni”  af  disse  muslinger  i  Øresund.  Det  ville  i  så  fald  være  
første  gang  nogensinde.  Vort  fantastiske  Øresund  overrasker  endnu  én  gang,  



og  dette  bekræfter  nødvendigheden  af  at  beskytte  det  enestående  område  
endnu  bedre”,  siger  museumschefen.  

Kammuslingen  Pecten  maximus    

•   Den  store  kammusling  kan  blive  op  til  17  cm  
•   Lever  normalt  på  15-35  meter  hvor  den  ligger  nedgravet  i  gerne  grovkornet  

sandbund  med  den  flade  side  opad.  
•   Den  øverste  skal  ligger  dækket  af  et  tyndt  lag  sand  med  skalåbningen  vendt  mod  

den  dominerende  strømretning  hvor  den  filtrerer  vandet  for  både  levende  og  dødt  
organisk  materiale.  

•   Muslingen  er,  når  den  er  åben  og  filtrerende,  meget  smuk  med  tre  rækker  af  
tentakler  og  30-40  øjne  som  tydelig  ses  som  små  ”perler”.  

•   Den  store  kammusling,  er  som  den  mindre  Alm.  kammusling,  istand  til  at  svømme  og  
bliver  på  svensk  kaldt  ”Pilgrimsmusling”.  Hvis  den  bliver  angrebet  af  en  søstjerne  el.  
fører  man  en  hånd  hen  over  den  reagerer  de  talrige  øjne  på  skyggen  og  sender  
impulser  til  lukkemusklen  og  muslingen  svømmer  væk  helt  op  til  flere  meter  hen  over  
bunden.  

•   Stor  kammusling  er  en  delikat  spise  og  det  er  lukkemusklen  som  man  spiser.      

Kilde:  Øresundsakvariet  
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Forskere  advarer:  Gamle  
Lego-klodser  kan  skade  
dine  børn  
Gammelt  legetøj  i  store  mængder  er  af  britiske  forskere  blevet  undersøgt  
for  sundhedsskadelige  stoffer  
	  

	  
	  

Britiske  forskere  advarer  mod  at  bruge  gammelt  legetøj  og  særligt  Lego-klodser.  
Det  skriver  TV2.  



Forskerne  testede  omkring  200  stykker  legetøj,  som  de  fandt  i  folks  hjem,  
børnehaver,  vuggestuer  og  genbrugsbutikker,  for  ni  sundhedsskadelige  stoffer.  

Forsker:  Et  stort  problem  
Testen  viste  ifølge  det  britiske  medie  BBC,  at  20  stykker  legetøj  havde  spor  efter  
alle  ni  sundhedsskadelige  stoffer.  Nogle  havde  så  høj  en  koncentration  af  de  
skadelige  stoffer,  at  de  ikke  overholdt  EU's  grænseværdier.  

Alt  legetøjet,  som  blev  undersøgt,  var  småt  nok  til,  at  børn  kunne  putte  det  i  
munden  eller  tygge  på  det.  

Der  blev  fundet  høje  koncentrationer  af  skadelige  stoffer  fra  blandt  andet  
antimon,  barium,  brom,  cadmium,  krom,  bly  og  selen.  

Kemikalierne  kan  være  giftige,  hvis  børn  bliver  udsat  for  dem  i  små  
koncentrationer  over  en  længere  periode,  skriver  BBC.  

Hvis  børn  putter  legetøjet  i  munden,  vil  de  blive  udsat  for  en  højere  
koncentration  af  kemikalierne.  

-  Lego-klodser  fra  70'erne  og  80'erne  er  det  store  problem,  forklarer  lægen  
Andrew  Turner,  som  har  været  med  til  at  foretage  studiet,  til  BBC.  

-  Legetøj  fra  dengang  blev  ikke  testet,  og  nu  bruger  vi  det  og  giver  det  videre,  
fortæller  lægen.  

	  
	  
	  
	  

Disse  farver  er  værst  
Forskerne  undersøgte  også  26  stykker  legetøj  for,  om  de  levede  op  til  EU's  
grænseværdier.  

Her  levede  ti  stykker  legetøj  ifølge  BBC  ikke  op  til  grænseværdierne,  fordi  de  
udskilte  for  meget  bly,  cadmium  eller  brom.  De  værste  syndere  var  rødt,  gult  
eller  sort  plastik.  

Genbrugslegetøj  er  en  attraktiv  mulighed  for  familier,  men  de  nye  reguleringer  
dækker  ikke  genbrug  eller  salg  af  gammelt  legetøj,  pointerer  Andrew  Turner.  



-  Forbrugere  bør  gøres  opmærksomme  på  den  potentielle  risiko,  der  er  
forbundet  med  småt  og  stærkt  farvet  gammelt  plastiklegetøj  eller  komponenter,  
som  kan  puttes  i  munden,  siger  lægen  til  BBC.  

Lego:  Gamle  klodser  er  ok  
Lego  har  haft  en  uafhængig  ekspert  til  at  undersøge  sikkerheden  ved  gamle  
klodser,  skriver  virksomheden  i  en  mail  til  TV2.  

Undersøgelsen  viste  ifølge  Lego,  at  så  længe  klodserne  er  i  god  stand,  er  der  
ingen  grund  til  bekymring  -  også  selv  om  de  er  mere  end  40  år  gamle.  

-  Vi  anbefaler  altid,  at  forældre  smider  klodser,  der  er  i  stykker  eller  slidte,  ud.  
Uanset  hvor  gamle  de  er.  

-  Desuden  bærer  alle  produkter,  der  indeholder  Lego-klodser  en  advarsel  om,  at  
de  ikke  er  beregnet  til  børn  under  tre,  skriver  Lego.  

	  
	  


