
Henk van Mee ning en

De vlag van de Føroyar

De Scan di na vi ërs staan er om be kend, dat
zij bij zon der vlag vrien de lijk zijn. Niet al -
leen op na ti o na le feest da gen, maar bij zeer
veel an de re ge le gen he den wordt de vlag
met vreug de te voor schijn  ge haald. Hoe dat 
bij de be wo ners van de Føroyar is en hoe
het met hun vlag ging zullen we hier zien.

Toen IJsland in 1918 zijn ei gen vlag mocht
voe ren, was dat voor drie stu den ten van de
Føroyar in Ko pen ha gen aan lei ding om een
ei gen vlag te cre ëren. Het werd een rood
kruis op een wit veld, waar bij het rood een
blau we rand kreeg. Deze lo ka le vlag werd
door de be vol king lang met veel lief de
gekoesterd.

Op 9 april 1940 vie len Duit se troe pen De ne -
mar ken bin nen en be zet ten het land. Die -
zelf de dag ver liet op de Føroyar het
vaar tuig Estu roy de ha ven van Klaks vik met 
een la ding vis, be stemd voor Schot land. Op
10 april wordt het schip dan aang ehou den
door een Brit se oor logs boot waar van de ka -
pi tein or der geeft de Deen se vlag te strij ken 

en de vlag van de Føroyar te hij sen. Dat
werd zon der pro test ge daan en de Estu roy
be reik te daar na zon der moei lijk he den Aber -
deen. Hier volg den alle schepen van de
Føroyar dezelfde procedure.

Op 12 april
1940 be zet ten
Brit se troe pen
de Føroyar. De
ver te gen woor -
di ger van De ne -
mar ken ver zet te 
zich aan vank e -
lijk nog al sterk
te gen het ver -
wis se len van de 
vlag gen. Toen
men ech ter be -
loof de, dat al les
zou ve ran de ren

als Duits land over won nen zou zijn, stem de
hij toe. Op 25 april 1940 werd be vel ge ge -
ven om de “Mer kid” op alle lokale schepen
te voeren. Later zoudeze da tum de of fi ci ële

“Dag van de Vlag”
wor den.

In april 1990, dus 50
jaar la ter, geeft de
Post van de Føroyar
een blok je uit, wel ke
aan die ge beur te nis
her in nert. De emis sie 
be vat drie ze gels. Een 
er van toont de “Mer -
kid” zo als de Färing er 
hun vlag noe men; op
de twee de zien we de 
traw ler “Nyggja berg” 
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en op de der de de schoe ner “San na”. Bei de
sche pen wer den he laas door de Duit sers tot 
zinken gebracht.

Hoe be lang rijk de
Färing er hun vlag
vin den, bleek wel,
toen deze werd af -
ge beeld op een der 
eer ste ze gels wel ke 
in 1976 in ei gen re -
gie moch ten wor -
den uitgegeven.

In 1983 en 1993
zien we de “Mer -
kid“ nog eens,
maar dan sa men
met alle an de re be -
lang rij ke vlag gen

van het “Nor den”. Het is de vraag of er een
meer Scan di na vi sche emis sie be staat dan
deze twee uit ga ven van de Føroyar.
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