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NATUR- & KULTURREJSE
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Færøerne

Et Nordatlantisk Ørige
Arrangeret af rejseleder Flemming Thorning-Lund og grafiker Jan Andersson,
’Steinprent’, Torshavn i samarbejde med Euro Tourist, Aalborg.
Rejseformidler er Folkeuniversitetet i Aalborg.

REJSELEDERE:
BOTANIKER OG NATURVEJLEDER FLEMMING THORNINGLUND, FREDERIKSHAVN.

Botaniker og naturvejleder Flemming Thorning-Lund, Frederikshavn.
Flemming har gennem mange år arrangeret og ledet natur- og kulturhistoriske studierejser for bl.a. Folkeuniversitetet i Aalborg til destinationer rundt
om i Europa, Grønland, Tyrkiet, Nordafrika samt Australien, Sydamerika og
senest Sydafrika.

GRAFIKER JAN ANDERSSON, STEINPRENT, TORSHAVN.

Jan Andersson har i mange år drevet det grafiske værksted ’Steinprent’ i Torshavn med markant succes. I kraft af sit betydelige engagement i det færøske
kulturliv gennem mange år har Jan dertil opbygget et meget nært bekendtskab
med adskillige af ørigets mest fremtrædende kulturpersonligheder inden for
såvel billed- som fortællekunst.
Jan har desuden opnået et betydeligt kendskab til Færøernes geografi og natur
gennem talrige besøg overalt i øriget, hvor selv de fjernere hjørner er blevet
besøgt.
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Foto t.v.
Eiði er en færøsk bygd med 645 indbyggere på det nordvestlige Eysturoy.
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Kort om rejsen
På rejsen vil vi tilstræbe at give en ligeværdig
fremstilling af ørigets natur og landskab/geologi
på den ene side og på den anden give deltagerne
et dybtgående kendskab til den traditionsrige og
frodige kulturhistoriske udvikling, der har præget øboerne igennem mangfoldige generationer
belyst gennem malerkunst, fortællekunst samt
forfatterskab.
På rejsen vil de fleste af ørigets habitater/naturtyper blive undersøgt på nærmeste hold fra højlandets fjeldtoppe til de mere frodige områder langs
kysterne og knyttet til de mange dalstrøg.

Det færøske landskabs tilblivelse
(geologi/vulkanisme og geografi)
Færøernes hovedattraktion er dets ældgamle
vulkanlandskab, der med sine talrige tinder,
’cirkusdale’, dalstrøg, sunde og fjorde ikke har sit
lige i vores del af verden. Der er ikke boblende
og springende kilder, som i Island. Dertil er det
færøske landskab alt for gammelt. Den midtatlantiske Ryg ligger langt borte, og de aktive
vulkanzoner, som stadigvæk er i færd med at
opbygge Island, er for mange årmillioner siden
’brændt ud’ i det færøske område.
Færøernes tilblivelse tog sin begyndelse for
mellem 50 og 60 millioner år siden. Det plateau,
som øgruppen hviler på i dag, blev skabt, da Atlanterhavet ’åbnede sig’ i forbindelse med, at de 2
store plader, den amerikanske og den eurasiske
begyndte at bevæge sig bort fra hinanden. Igennem millioner af år opbyggedes dette plateau under voldsom vulkansk aktivitet, hvorved uhyre
mængder af lava vældede frem fra jordindret.

Studierejsen, der bringer deltagerne helt ud til
mange af ørigets talrige ’hjørner’, afvikles fra
tirsdag den 10. august til torsdag den 19. august
2021. Rejsens varighed er på i alt 10 dage. Med 9
overnatninger undervejs.
Rejsen omfatter: 3 overnatninger på ’Guesthouse
Gjaargadur’ i Gjógv på Easteroy (10., 11. og 12.
august).
Derefter følger to overnatninger på ’Gist Guesthouse’ på Suduroy (13. og 14. august).
De sidste fire overnatninger sker i Torshavn
byområde nær havnen og den gamle bydel på
’Hotel Brandan’ (15., 16., 17. og 18. august).
Efter morgenmaden den 19. august køres til Vagar Lufthavn, hvorfra hjemrejsen foregår.

Den typiske færøske basalt opstod af lavaen,
efterhånden som den blev afkølet. Basalten, der
vældede ud af vulkanerne i aktive perioder, er
gennemfuret af vekslende tynde og tykkere lag af
den blødere tuf, som er mindre modstandsdygtig
over for erosion. Tuf-lagene består af aske, som
blæste ud fra vulkanerne i rolige perioder. Det
er dette fænomen, denne vekselvirkning mellem
hyperaktive og mere rolige perioder, som har
skabt de karakteristiske ’hamre og lier’ på Færøerne.
Langt senere, hvor klimaet i en længere periode
var tropisk, udvikledes der tropiske skove med
mange forfædre til nutidens moderne løvtræer,
men også gamle livsformer i form af nåletræer,
som stadigvæk har betydelig udbredelse i Nordamerika, fandtes i denne varmeperiode. Det er
fra denne tropiske tid, at kullagene på Suduroy
og Mykines stammer. Kulforekomster, som man

Foto t.v.
I sommeren 2020 sås kæmpe-eksemplarer af orkideer i rabatten på den
travle Nordre Ringvej i Torshavn.
Det drejede sig om hybrider mellem
Purpur-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt
(Dactylorrhiza majalis ssp. purpurella X D. maculata ssp. maculata).
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fra tid til anden har forsøgt at udnytte. Dette
skete senest på Suduroy under og lige efter 2.
Verdenskrigs ophør.

ismasserne smeltede bort, hvilket skete for ca.
10.000 år siden, blev et nøgent landskab uden
vegetation af betydning udsat for en omfattende
jordflydning og frostforvitring.

Efterhånden, som den vulkanske aktivitet aftog,
afkøledes kontinentet, hvorpå Færøerne befandt
sig, og landmasserne ’sank ind’. Derved opstod
der på Færøerne et komplekst system af sprækker, der overordnet forløber i retningen NV-SØ.
Endnu senere hævede landmasserne sig igen i
forbindelse med forskydninger i jordskorpen, og
en omkalfatrende erosion satte ind forårsaget
af talrige floder og vejrliget. De svagere sprækkezoner blev hårdest angrebet af nedbrydningen
og udviklede sig gradvist til de mange sunde og
stræder, som er så karakteristisk for dette ørige.

Kulturliv: Malerkunst, musikliv,
fortællekunst og forfatterskab

Færøerne har, trods befolkningens størrelse
(ca. 53.000 indbyggere), mange professionelle,
skabende kunstnere indenfor de fleste genrer.
Mange er anerkendte langt uden for landets
grænser. Malere, grafikere, forfattere, digtere,
musikere samt designere har fået gennembrud
på den internationale scene.
Tórshavn har et stort , velfungerende symfoniorUnder den sidste istid var Færøerne dækket af en kester, som flere gange om året tiltrækker store
selvstændig iskappe, der langt fra havde samme
solister.
mægtighed, som de store fastlandes iskapper.
Turismen har blomstret de senere år, hvor de
Enkelte fjeldtoppe, de såkaldte ’nunatakker’, rabesøgende, udover en betagende og dramatisk
gede op over ismassen. Tidligere hældede mange natur, også kommer for at opleve en stærk kultur
forskere til den opfattelse, at alle biologiske data
og et bredt favnede kunstnerliv.
blev fjernet fra landområdet, men i dag er der
enighed om, at mange alpine plantearter overlevede den seneste istid knyttet til fjeldtoppene. Alt Plante- og dyrelivet
større dyreliv blev udryddet af isen, der nedbrød
fjeldtoppene og gennem transport af materiale
Såvel i indlandet som ved kysterne træffer man
var årsag til, at landskabet fremstod ’udjævnet’
på et forbløffende rigt fugleliv, hvoraf mange arter
mange steder efter isens endelige afsmeltning.
kun sjældent kan opleves i Danmark. På trods af
Øernes profil efter istiden fremstod som et kupe- et barskt klima og Færøernes isolerede beliggenret, mere afrundet landskab med brede dale.
hed midt ude i Nordatlanten rummer dets natur
en forbavsende mangfoldighed af såvel planter
I slutningen af tertiærtiden for flere millioner
som dyr. I det omgivende hav træffer man på flere
år siden blev klimaet gradvist køligere og mere
sælarter og ikke mindre end 17 forskellige hvaler.
regnfuldt, hvorved den løbende nedbrydning
Det er også herude på det åbne hav, at Færøernes
forårsaget af vind og vejr sammen med den
fugleliv er rigest udviklet. Myriader af hav- og
kemiske erosion fortsatte med at omkalfatre
kystfugle henter i havet den fødemængde, som
landskabet. Færøerne havde nu fået nogenlunde deres yngel er afhængig af under opvæksten.
sit nuværende udseende med højdeforskelle
på mellem 200 og 400 meter. Efterhånden som
Plantevæksten knyttet til fjeldsider og -tinder kan
ofte forekomme sparsom, men på beskyttede steder, i dale og ikke mindst langs kysterne finder vi
Illustration t.v.
ofte farvemættede og artsrige plantesamfund.
Litografi af Tróndur Patursson.
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Transport på Færøerne

For så lille et landområde, som Færøerne udgør,
er det ret bemærkelsesværdigt, at den højerestående flora, karsporeplanterne tæller næsten 400
arter. Til sammenligning rummer den islandske
planteverden godt 500 forskellige planter. Nævnes skal det dog, at en betragtelig del af såvel
Færøernes flora som den islandske flora er indslæbt bevidst eller tilfældigt af mennesker siden
landnam.

I rejseperioden råder vi de fleste dage over egen
bus. I Torshavn sker transporterne ved hjælp af
minivans. Dog vil besøg i det indre Torshavn ske’
til bens’. Vi vil desuden anvende skib/færge flere
gange, når vi skal krydse mellem øer, hvortil der
ikke er tunnelforbindelse. Det gælder fx bådfarten ud fra og tilbage til Vestmanna, sejladsen til
Suduroy fra Torshavn og retur til Torshavn samt
sejladsen fra Svinoy til Fugloy og retur til Svinoy.
På denne sejlads kommer vi meget nær nogle af
verdens mest spektakulære forbjerge.

I tallet ’omkring 400 arter af højere plantearter’
er ligeledes medregnet et række underarter, hybrider samt ’småarter’, der er opstået ved ’apomiksis’. Dette fænomen træffer man på hos flere
af de færøske plantefamilier.
Apomikse arter er opstået ved ukønnet formering, og de ’nye’ apomiktisk formerede planter
er genetisk identiske med moderplanten. I det
køligt tempererede klima, som Færøerne befinder sig i, er apomiksis især karakteristisk for
2 store planteslægter inden for Kurvplanterne,
slægterne Mælkebøtte og Høgeurt. De samme to
planteslægter er tilsvarende rigt udviklede i det
øvrige Norden.
Men også en mere talsvag slægt som Øjentrøst
forekommer på Færøerne med et forbavsende
stort antal arter, måske så mange som 8-9, hvoraf
der stadigvæk hersker tvivl om status for 5-6 af
småarternes vedkommende. Da arterne inden
for denne slægt også kan formere sig kønnet,
er det ganske vanskeligt bestemmelsesmæssigt
at komme til bunds i den vrimmel af former af
Øjentrøst, man støder på i øriget.

Rejseplan
Der vil være mulighed for afrejse fra såvel
Aalborg som fra København.
Udrejse (Aalborg):
10. august. Afg. Aalborg kl. 13.15. Ank. Vágar kl.
14.10.
Hjem: 19. august. Afg. Vágar kl. 13.25. Ank.
Aalborg kl. 16.10.
Udrejse (København):
10. august. Afg. København kl. 12.25. Ank. Vagar
kl. 13.40.
Hjem: 19. august. Afg. Vagar kl. 15.00. Ank.
København kl. 18.05.
Alle tider er lokale tider.
Vær venligst opmærksom på, at der på grund
af Covid-19 vil kunne forekomme ændringer i
flytiderne senere.

Historie
Under vor færden i landskabet vil vi ligeledes
stifte bekendtskab med landets historie spændende fra den tidligere indvandringsperiode, der
fandt sted for mere end 1.000 år siden, til det
højmoderne samfund, Færøerne fremstår som ’i
dag’.

Fotos t.h.
Bæk-Stenbræk (øverst).
Fuglefjeld med ynglende rider
(nederst).
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Dagsaktiviteterne

Afrejse fra København den 10. august kl. 1225
med ankomst kl. 13.40.

I de følgende er der givet en beskrivelse af de
enkelte dages aktiviteter. Men det må bemærkes
allerede hér, at rækkefølgen af de enkelte dages
oplevelser i høj grad kan være underkastet vejrligets luner. For Færøerne gælder det, at vejret
kan ændre sig fra dag til dag og fra time til time.
Tåge kan komme buldrende ind med kort varsel, regn og blæst det samme. Men netop dette
skiftende vejrlig er en betydelig del af ørigets
charme – og der er normalt aldrig langt til de
næste solskinstimer.
Det betyder, at det ikke på forhånd er givet, at
de forskellige aktiviteter, som er beskrevet for de
enkelte dage, også kommer til udførelse på de
pågældende dage.

Under flyvninger serveres der normalt gratis
kaffe/the, sodavand, juice eller vand.
PS: I skrivende stund er der ingen servering på
grund af Covid-19, og hvornår dette genoptages
vides p.t. ikke.

Alle deltager bør være opmærksomme på, at
netop dagens vejr eller forventede vejr vil kunne
medføre såvel flytninger af enkeltarrangementer
som skifte mellem hele dages arrangementer.
Desuden skal man have in mende, at de mange
kunstnere, vi kommer i kontakt med på rejsen,
er travle personer, hvoraf nogle med kort varsel
kan blive tilbudt en betydningsfuld opgave, som
vedkommende ikke kan undslå sig for at tage
imod. Derfor har Jan Andersson i sin ’aftalebog’
adskillige andre, som på fuldgod måde vil kunne
træde i stedet for.
Undtaget herfra vil dog være udrejsedagen fra
Kastrup Lufthavn (dag 1) samt den sidste dag
(dag 10), hjemrejsedagen fra Vágar til Kastrup
Lufthavn. Disse 2 dage, udrejse- og hjemrejsedagene kan der af gode grunde ikke ændres meget
på.

Efter udleveringen af bagagen og indkøb af
taxfree drikkevarer bliver vi kørt til Gjógv, der
ligger længst mod nord på Eysteroy. Turen fører
os tværs over Vágur, derefter via tunnelen, der er
ført under Vestmannasund til Færøernes største ø, Streamoy. Fra Streamoy sker den videre
kørsel over lange strækninger på den fladere del
af Streamoy langs strædet, Sundini, der kiler sig
ind mellem øerne Streamoy og Eysteroy.
Indkvarteringen sker i den lille bygd, Gjógv, hvor
vi skal bo tre nætter på et spektakulært beliggende hotel med udsigt ud over Atlanten og
naboøen, Kalsoy. Efter aftensmaden går vi en tur
i bygden samt til og ned i den store kløft (gjógv),
der har givet bygden sit navn.
Aftensmad på hotellet. 1. nat i Gjógv.

Dag 1
Tirsdag, den 10. august
Afrejse Fra Aalborg den 10. august kl 13.15 med
ankomst kl. 14.10.
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Foto t.v.
Bygden Tjørnuvik.
Fotos side 12-13.
Purpur-Gøgeurt her sammen med
Lancetbladet Vejbred (øverst t.v.).
Gul Abeblomst (nederst t.v.).
Lunde efter fodring, klar til nye dyk
(øverst t.h.).
Edderfugle. Hunner, ikke-ynglende
hunner og unger dykker efter snegle
og muslinger på ind til 20 meters
dybde (nederst t.h.).
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Dag 2
Onsdag, den 11. august
Efter morgenmaden og med medbragt madpakke forlader vi hotellet for via Eidi at køre til
Nordskála og videre herfra vie broen, der forbinder øerne Eusteróy med Streamóy - i folkemunde kaldes ´Atlantbroen’.
Fra den lille bygd, Nesvik kører vi langs det
smalle farvand, Sundini til Tjørnuvik. På vejen passerer vi et af ørigets mest imponerende
vandfald, Fossá samt bygden Haldarsvik, hvor
kirken besøges. Kirkens klenodie er den store
altertavle, som er udført af den færøske kunstner
Thorbjørn Olson.
Dagens næste mål er den lille fjernt beliggende
bygd, Tjørnuvik, der kan byde på nogle af
Færøernes mest imponerende udsyn. Den nås
efter yderligere en lille times kørsel. Omgivet
af dramatiske og meget høje fjeldtoppe til tre
sider, troner Tjørnuvik i dalbunden med direkte
adgang til stranden, hvorfra der er imponerende
udsyn mod to af de højst skattede rauker, Risin
og Kellingen, hvortil der knytter sig dramatiske
fortællinger. Eidíkerne eller strandpillerne er
gennem årtusinder af bølgeslaget blevet ’frigjort’
af den inden for stående klippemasse. Det er dog
blot tilsyneladende, idet de - usynligt for øjet ’står’ på den samme ’sokkel’, som det nærliggende
fjeld.
Dagens tur fortsætter frem mod bygden, Eidí,
der ligger på Eusturoy længst mod nordvest.
Bussen forlades, og vi vandrer op i fjeldet, som
tårner sig op over fjeldbygden. Fjeldet, der på
dette sted er eksponeret mod syd og derfor mod-

Illustration t.v.
Litografi af Fríða Matras Brekku.
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tager megen sol og varmeindstråling, er meget
planterigt, med et udvalg af sjældnere arter.
Hjemkørslen påbegyndes og vi når meget sen
eftermiddag tilbage til hotellet i Gjógv.
Aftensmad på hotellet og 2. nat på rejsen.
Kulturaften: Mad, musik og færøsk dans (med i
prisen).

Dag 3
Torsdag, den 12. august
Den kommende dag vil bringe os ud til de fjerneste egne af Øriget, Svinoy og Fugloy – længst
mod nordøst.
Vi sætter kursen imod Leirvik, hvor vi kort efter
ad Eysturoyavegur (Vej 10) ’krydser’ Leirviksfjárdur på den videre vej mod Klaksvik, der ligger på Bordoy. Efter et stop i Klaksvig, der skal
koordineres med afgangstidspunktet for færgen
fra Svinoy til Fugloy, får vi et indtryk af Færøernes næststørste by.
Næste besøgsstop bliver bygden Hvannasund,
hvorfra der er færgeforbindelse til den lille ø,
Svinoy.
Der findes blot én bygd på denne ø, Svinoy, hvor
alle beboerne er bosatte. Det lidt bizarre navn
skyldes legenden, der fortæller, at der engang
kom nogle svin svømmende fra en anden ø til
Svinoy. Nogen form for svinehold har der imidlertid aldrig været tale om på øen. Efter et kortere ophold i havnen fortsætter færgen sejladsen
mod Fugloy. Hermed indledes den formentlig
mest betagende sejlads mellem to øer, vi kommer ud for på rejsen.
Den lille færge betjener fire bygder, hvoraf de
to, Hattervik og Kirkja er beliggende på Fugloy.
Øen, Fugloyar Kommuna er Ørigets mindste
kommune med blot 37 faste indbyggere (opgjort
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i 2013), og øen er ca. 11 km2 stor. Det giver en
befolkningstæthed på 4 indbyggere per km2.
Naboøen Svinoy blev i 2009 sammenlagt med
Klaksvik Kommune.
Fugloy besøges om sommeren af fugleinteresserede, der her har muligheder for at opleve nogle
af de største koncentrationer af en række havfugle, hvis reder anlægges på de stejleste og mest
utilgængelige fjelde.
Sammen med naboøen Vidoy byder Fugloy på
nogle af Europas mest imponerende og højeste
forbjerge. På vejen ind til havnet i Hattervik
passerer vi nedenunder et af de stejleste, der går
lodret ned i havet.
Ankommet til Hattervik, der er øens ’hovedbygd’,
påbegynder vi den 4 kilometer lange vandretur
på den ret nyanlagte vej, der forbinder øens to
bygder.
I Kirkja besøger vi kirken, der er fra 1933, og
som havde de traditionelle færøske trækirker
som forbillede. Altertavlen er udført af en af
færøernes mest kendte malere, Mikines.
Efter besøget, i Kirkja, der afpasses efter turbådens sejlplan, bringes vi tilbage til Hvannesund,
hvor bussen venter på os for at bringe os tilbage
ti Gjogv og det ventende festmåltid.
Hver onsdag aften fejrer man traditionelt lokale
traditioner, som dans og fortællekunst - alt medens middagen nydes.
3. nat på rejsen.

Dag 4
Fredag, den 13. august
Vi forlader hotellet i Gjogv umiddelbart efter
morgenmaden for at køre mod Torshavn. På
vejen dertil bliver der muligheder for forskellige
stop undervejs. Hvor og hvor mange afhænger
af, hvornår vi skal være fremme ved færgelejet,
hvorfra den store, moderne færge med ankomst
til Tvøroyri på Suduroy afgår.

Vi udnytter tiden i Torshavn ind til færgens afgang til en første introduktion af havneområdet
nær den gamle bydel.
Medens vores aktivitet pågår, venter bussen.
Bagagen bliver afleveret ved færgelejet og den
enkelte har selv ansvaret for at bringe bagagen
om bord.
Ny bus venter i ankomstbygden på Suduroy.
Med den store, moderne Suduroy-færge tager vi
tidligt formiddag fra Tórshavn til Suduroy. Færgen, der kan tage op til 800 passagerer, bringer
os til Tvøroyri i løbet af ca. to timer. Vi spiser et
varmt måltid om bord på færgen.
Suduroy er den sydligst beliggende ø på Færøerne. Afstanden fra øens sydspids, Akraberg til
det nordligste punkt på Vidoy er 118 kilometer.
Som for alle øerne gælder det også for Suduroy,
at øen ’vender ryggen’ mod vest, medens øens
vige og fjorde åbner sig mod øst. Det siges om
indbyggerne på denne ørigets tredje største ø,
at de kulturelt og sprogligt adskiller sig fra den
øvrige del af befolkningen.
Vi skal bo to nætter på ’Gist Guesthouse’ i Tvøroyrii, som er den tredje største by på Færøerne.
Indkvarteringen finder sted enten umiddelbart
efter ankomsten til Tvøroyri eller ved eftermiddagens afslutning.
Der spises aftensmad i Tvøroyri på bostedet eller
på nærliggende restaurant.
4. nat på rejsen
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Dag 7
Mandag, den 16. august

ende af søjlebasalt. At kulbrydning har fundet
sted helt frem til tiden umiddelbart efter den 2.
Verdenskrigs afslutning, ser vi ligeledes eksempler på.
Udsigten fra Akraberg er betagende, det samme
gælder for de talrige udsigtspunkter, der med
rund hånd er spredt ud over Suduroy. Centralt
på øen findes talrige mindre og større søområder, som vi for fleres vedkommende ligeledes ser
nærmere på.

Dagen er bl.a. helliget en tur til Vestmanna, hvor
vi gennemfører en meget spektakulær bådtur ind
og ud af grotterne med dets rige fugleliv.
Den meget naturskønt beliggende, gamle bygd,
Leynar besøges dog forinden. Derefter fortsætter vi til Kvivik, der er et gammelt bosætningsområde, hvor der findes interessante rester af
langhuse fra vikingetiden.

Der spises aftensmad i Tvøroyri på bostedet eller
på nærliggende restaurant.
5. nat på rejsen.

Dag 6
Søndag, den 15. august
Suduroy forlades om formiddagen. Den medbragte madpakke fra bostedet kan indtages på
færgen på tilbagerejsen til Tórshavn.
Efter tilbagekomsten til Tórshavn bliver vi kørt
til vort næste hotel på rejsen, Hotel Brandan,
hvor vi bliver indkvarteret.
De sidste fire overnatninger sker i Torshavn byområde nær havnen på ’Hotel Brandan’ (15., 16.,
17. og 18. august.
Efter indkvarteringen besøges Glasir, som er
gymnasium,teknisk skole o.a. Den imponerende
bygning er tegnet af arkitekten Bjarke Ingels.
Dygtige færøske kunstnere står for gymnasiets
udsmykninger.
Kurator Kinna Poulsen viser rundt.

Dag 5
Lørdag, den 14. august

Derefter tages der hul på en lang række af aktiviteter i Torshavn.

I løbet af de to dage besøger vi en lang række
af øens bygder og naturområder. Fra Sandvik i
nord til Sumba i syd. I området syd for Tvøroyri
finder vi de ældste, synlige basaltlag på Færøerne
i form af op til 10 meter høje lag af lave bestå-

Aftensmad på hotellet.
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6. nat på rejsen.

I Vestmanna, går vi om bord i en turbåd, der
tager os med på en yderst interessant tur til fuglebjergene, Vestmannabjørgini, som befinder sig
nord for Vestmanna bygden. Det er et fantastisk
syn at iagttage fuglelivet fra havets overflade, at
se de mange arter flyve til og fra de omkring 600
meter høje og meget stejle fuglefjelde, der tårner sig op foran os. På denne tur sejler vi ind og
ud af grotter, som havet har udmejslet gennem
mange årtusinder. Denne kyst er et sandt ’himmerige’ for fugleentusiaster og for alle, som vil
fyldes af forundring over den skønhed, som er et
af ørigets særkender.
Den medbragte lunch nydes et smukt sted undervejs.
Derefter returnerer vi til Torshavn. Ankommet
hertil er eftermiddagen til fri afbenyttelse.
Byens caféer er talrige og mange af spisestederne
byder på måltider af en kvalitet, der efterhånden
tiltrækker turister i hobetal.
Aftensmaden er fri.
7. nat på rejsen
Tilbage i Torshavn bliver der nogle timer på egen
hånd, hvor nogle af Torshavns smukke og ofte
også særprægede miljøer kan beses.
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Dag 8
Tirsdag, den 17. august

Dag 10
Torsdag, den 19. august

Formiddag, Rundvisning på Kunstmuseet, enten
med Bárður Jákupsson eller Kinna Poulsen som
rundviser.
Herefter besøg på Nordens Hus, hvor frokosten
bliver indtaget.

Hjemrejsedag. Efter et tidligt morgenmåltid
bliver vi kørt til lufthavnen. Inden afrejsen bliver
der, som på ankomstdagen, mulighed for at gøre
indkøb i den taxfree forretning – og få refunderet skatten på varer, som måtte være blevet
indkøbt under opholdet.

Eftermiddag kl. 14.00 besøg i Steinprent hvor
Fríða arbejder med litografisk stentryk. Deltagerne får en oplevelse af processen, og vi fortæller om værkstedet og om nogle af de kunstnere,
som har arbejdet på værkstedet gennem årene.
Kinna Poulsen vil også være tilstede og fortælle
om færøsk kunst i almindelighed.
Vi byder på kaffe og the.

Hjemrejse til Aalborg den 19. august kl. 13.25
med ankomst til Aalborg kl. 16.10.
Hjemrejse til København den 19. august kl. 15.00
med ankomst kl. 18.05.

Aftensmaden indtages på hotellet.
8. nat på rejsen.

Dag 9
Onsdag, den 18. august
Om formiddagen besøger vi den mindre naboø,
Nolsóy, der med hurtigfærge blot ligger minutters sejlads borte. Øen har en hyggelig atmosfære
og et interessant, landsbyagtigt miljø.
Efter tilbagekomsten fra Nolsóy oplever vi et
lysbilledforedrag samt oplæsning af digte på
’Steinprent’.
’Steinprent’ byder på afslutningsmiddag og
hyggeligt samvær, inden der er tid til en sidste
overnatning i Torshavn.
9. og sidste nat på rejsen.
Foto t.v.
Et af ørigets talrige spektakulære
vandfald. Det nordlige Streamóy.
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Praktisk

* 7 x middag – (2 x middag i Torshavn for egen
regning). Drikkevarer er ligeledes for egen regning
Sådan spises der undervejs
* Egne busser og minibusser i rejseforløbet
Alle overnatninger med morgenmad, som serve- * Bådfart ud fra Vestmanna/retur
* Færgeoverfart til Nolsóy/retur
res på de respektive bosteder.
* Færgeoverfart fra Tórshavn til Tvøróyri på
Suduroy/retur
Aftensmåltiderne bliver serveret på hotellerne
* Færgeoverfart fra Klaksvik til Kalsóy/retur
eller på nærliggende restauranter. Bemærk, at
to aftensmåltider i Torshavn er for egen regning. * Færgeoverfart fra Svinóy til Fuglóy/retur
Byen har et utal af fremragende restauranter/spi- * Besøg på Det grafiske Værksted ’Steinprent’
* En række eksterne guider/foredragsholdere
sesteder hvoraf flere er beliggende ved havnen
(herunder om maler- og fortællekunst; geologi,
i den gamle bydel. (Bordbestilling i god tid er
landskab samt biologi)
nødvendig. Det vil vi gerne være behjælpelige
*
Dansktalende rejseledere
med.).

NB: Ønskes der enkeltværelse, indbetales dette
sammen med depositum.
NB: Restbeløbet betales senest den 15. maj 2021.

Litteratur og kort

Teknisk arrangør er Euro Tourist, Aalborg, der er
medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og
Rejsegarantifonden (reg.nr. 1018).

Senere vil du modtage yderligere information om
rejsen i form af rejsebreve.

Historie/kulturhistorie (forfattere og
malere)

Uddybende spørgsmål

Der er skrevet en del af færøske forfattere. Søg ex.
via Google på søgeordene 'Færøerne' og 'Litteratursiden' (www.litteratursiden.dk/lister/faeroeerne).

Bemærk, at der ikke er medtaget en afbestillingsforsikring i rejsens pris i tilfælde af opstået sygdom/ eller anden forhindring forud for rejsens
begyndelse.
Desuden påhviler det den enkelte selv at tegne
en rejseforsikring i tilfælde af eventuel opstået
sygdom på selve rejsen.

Max. på turen er 18 deltagere.

I prisen er inkluderet:
* Flyrejse Kastrup – Vágur/retur (for nogle) – for
øvrige: flyrejse Aalborg-Vágur/retur. Begge er
inclusive skatter
* 9 overnatninger i delt dobbeltværelse inklusive
morgenmad
* 8 x frokost i form af smurt madpakke fra hotellerne til spisning i det fri. Dog 1 x frokost serveret
i Nordens hus

Ved tilmelding vil du modtage en faktura / bekræftelse fra Euro Tourist, hvoraf det fremgår, hvornår
du skal indbetale depositum, samt restbeløb.
Ved tilmelding betales depositum på kr. 3.000.

tåge. Temperaturerne vil forventeligt ligge mellem
10-24 grader C.
Vi anbefaler, at der medbringes almindeligt praktisk tøj samt vandrestøvler af god kvalitet, indesko,
en varm trøje/varmt overtøj samt regntøj. Gummistøvler kan udelades, hvis dine vandrestøvler er
vandafvisende.

Teknisk arrangør

Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden.

Pris per person i dobbeltværelse: Kr. 18.520.
Pris per person i enkeltværelse: Kr. 23.680.

Betaling

Ved tilmelding modtager du/I faktura fra Euro Tou- Kort over Færøerne, også specielle kort kan, hvis de
rist med angivelse af dato for indbetaling af såvel
ikke medbringes hjemmefra, købes i Boghandelen i
depositum samt evt. tillæg for enkeltværelse (kr.
Tórshavn, som ligger ind til havneområdet.
5.160) og restbeløb.
Der findes flere bøger om Færøerne både på dansk
Ved eventuel framelding før den 1. maj 2021 reog på engelsk. Nævnes kan fx:
funderes 50% af det indbetalte depositum, samt
- ’Turen går til Færøerne’ (Politikens Forlag).
eventuel indbetaling af enkeltværelsestillæg.
Ved senere framelding er depositum, eventuelt enMedbring flora- og fuglebog efter eget valg. En gekeltværelsestillæg samt evt. indbetalt restbeløb tabt. digen dansk flora rummer langt hovedparten af de
planter, som findes på Færøerne. Undtaget herfra er
stort set kun montane og alpine kar-planter.

Forsikringer

Pris

Færøerne 2021

Vi flyver med det færøske flyselskab Atlantic
Airways.

Tilmelding
Folkeuniversitetet i Aalborg, t: 9816 7500 /
kma@fuaalborg.dk.
*Euro Tourist, att. Hans Berthelsen, t: 9630 1993 /
hans@eurotourist.dk.
* Rejseleder Flemming Thorning-Lund,
t: 4074 4490 / ftl@mail.dk.

Rejsebreve

Uddybende spørgsmål vedrørende rejsens indhold
og alt praktisk kan rettes til rejseleder Flemming
Thorning-Lund, t: 4074 4490 / ftl@mail.dk.

Pas, beklædning og andet udstyr
Husk gyldigt pas (der er naturligvis ikke pastvang
for danske statsborgere, men et gyldigt pas er det
indlysende identifikationspapir).
Da klimaet på Færøerne er meget omskifteligt, kan
vi risikere alt fra strålende sol til silende regn og
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Færøsk kunst
Søg ex. via Google på søgeordene 'kunst' og 'Visit
Faroe Islands'.
-’Landskabet og naturen er udgangspunktet for
en forståelse af den færøske kunst. I takt med en
stigende national bevidsthed i midten af det 19.
århundrede, får landskabsmaleriet, som specifikt
kunstnerisk udtryk, en vigtig symbolsk betydning i
befolkningens søgen efter en national identitet’.
- Færøernes første egentlige professionelle kunstner
hedder Samuel Joensen-Mikines (1906-1979). Han
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er ubestridelig Færøernes mest betydningsfulde og
berømte kunstner og kaldes ’den færøske malerkunsts fader’.

Væske, parfume, gele og spray (max 100 milliliter)
svarende til én deciliter per beholder.
Man må gerne medbringe flere beholdere (flasker,
tuber mv.), men de skal alle kunne være i én gePå øerne har der ligeledes arbejdet en række kendte nemsigtig plastpose, som skal være gen-lukkelig.
udenlandske malere, hvoraf flere udstiller på kunst- Efter sikkerhedskontrollen kan man købe varer,
herunder væsker, som hidtil. Varerne skal udlemuseet i Tórshavn.
veres i en forseglet pose, som først må åbnes ved
ankomsten til slutdestinationen.

Rejsens deltagere

Det er nu også et krav, at man skal tage overtøjet af.
Desuden skal støre elektronik som bærbare computere tages ud af tasken inden sikkerhedseftersynet.
Det gælder også alle væsker og væskelignende
stoffer samt beholdere, som beholdere under tryk
fx barberskum og spraydåser. Desuden skal alle
former for drikkevarer, tandpasta, hårgele, læbestift
med videre tages op af håndtasken og placeres i en
bakke før kontroleftersynet.

Deltagerliste i form af en navneliste, vil blive fremsendt med det første rejsebrev, og listen vil løbende
blive opdateret. Ifølge de nye regler om personbeskyttelse, er det ikke tilladt at frigive informationer
om bopæl, telefon, samt e-mail.

Hvad må medtages i flyet?

Derudover må du til brug under flyveturen medDe danske myndigheder har efter 11. september
2001 løbende skærpet kravene til, hvad den rejsen- bringe medicin og væske, som indgår i en diæt.
de må medtage på flyrejsen og har desuden skærpet Vær opmærksom på at sikkerhedspersonalet kan
bede om dokumentation for væskens ægthed. Pokontrollen med flybagagen.
sen med væsker samt evt. medicin m.m. skal tages
op af håndbagagen og vises i sikkerhedskontrollen
Vi beder derfor om, at du pakker bagagen med
Du må gerne medbringe væsker i større mængder
stor omhu. I særlig grad bør du være opmærksom
end angivet ovenfor i den indcheckede bagage.
på, at elektriske og batteridrevne samt elektroniske apparater skal transporteres i den håndbagage,
som medbringes i flykabinen. Det drejer sig f.eks.
om: kamera, computer, toiletartikler som barbermaskine og hårtørrer. Altså ned i håndtasken med
sådanne ting.

Håndbagagen må højst veje 6 kg og desuden må
totalsummen af længde, bredde og højde ikke overstige 115 cm.
Indchecket bagage må højst veje 20 kg.
Er du i tvivl, vil vi bede dig om at spørge i afrejsehallen i Kastrup eller i Aalborg.

Vi gør desuden opmærksom på, at selv små lommeknive, negleklippere, neglefile samt andre
genstande, som kan forveksles med et stikkende
eller skærende instrument ved gennemlysning af
håndbagagen, skal anbringes i den del af bagagen,
som anbringes i flyets bagagerum.

NB: Check in skal for tiden være tilendebragt senest 1,5 timer før afgang.

Hvad må medbringes som håndbagage?
EU har for nylig vedtaget nye regler for håndbagage.
Følgende håndbagage må medbringes om bord:
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Fotos t.h.
Det grafiske værksted 'Steinprent' (øverst).
Kunstneren Tróndur Patursson (nederst
t.v.).
Kunstneren Fríða Matras Brekku i Steinprents galleri (nederst t.h.).
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Rosenrod voksende ind til et stengærde.
Kirken er speciel grundet sin ottekantede form, som ikke har sit lige på Færøerne.
Færøerne
2021
Kirkens altertavle forestiller 'Den sidste nadver',
hvor kunstneren,
Torbjørn Olsen,
har erstattet apostlenes ansigter med kendte, nulevende færingers.

Højtliggende hytte i fjeldmark.

Færøerne 2021

Havnemiljø på Suduróy. Bag jollerne ses flere fiskeboder.
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Kløftet Løvefod.

Benbræk.
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Enge med blomstrende Eng-Kabbeleje hører forsommeren til.

Eng-Forglemmigej.
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En ældre, langpelset vædder umiddelbart før klipning.

Færøerne 2021

En ’naturlig monokultur’ af Kæmpe-Frytle på tag af udhus.

Færøerne 2021

Fangstfold. Fårene klippes.

Nedslidt basalt gennemfuret af erosionssprækker.
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Poselæbe.
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Rundbladet Soldug.

Næsten flyvefærdige rideunger på redeplads. Dunene er endnu tydeligt synlige.
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Søpapegøje.

Sne-Stenbræk voksende på en nunatak. 3-4 cm høje planter.
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Strand-Engelskgræs voksende 700 meter over havet. Planterne er ofte blot 3-4 cm høje.
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