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TURLEDERE: 
 
Grethe Aagaard, mobil 2712 4360, Københavns afd. 
E-mail: grethe.aagaard@gmail.com 

 
Ole Bertelsen, mobil 6014 4625, Gentofte afd. 

E-mail: obertelsen@teliamail.dk 

 
Therese Vedel, mobil 6015 1251, Gentofte afd. 

E-mail: thvedel@teliamail.dk 
 

Mødetid og – sted: torsdag den 2. juni i Københavns Lufthavn. Forventet 
mødetid kl. 10 med afgang kl. 12.25. Nærmere herom senere. 

 
Hjemrejse: lørdag den 11. juni fra Vagar Lufthavn kl. 14.30 med forventet 

ankomst i Københavns Lufthavn kl.17.45. Nærmere herom senere. 
 

Husk passet og hvis krævet Coronapas (nærmere herom senere). 
 

På adressesedlen på bagagen skrives: 
Green Gate Incoming Ltd.  

Niels Winthers Gøta 5 

FO-100 Tórshavn 
info@greengate.fo 

 
Tilmelding: foregår på DVL´s hjemmeside (link: Vandreferier - DVL) med 

start mandag den 10. januar kl. 18.  
Tilmeldingen er efter ”først til mølle princippet” og slutter senest 1. 

marts. Vi regner med 22 deltagere og 3 turledere. 
  

Pris og betaling: 
18.000 kr. ved overnatning i dobbeltværelse med opredt seng og håndklæder 

incl. Der udbydes ikke enkeltværelse. 
Prisen inkluderer fly-, færge- og bustransport, overnatning og alle måltider 

(excl. drikkevarer) fra aftensmad den 2. juni til morgenmad og madpakke den 
11. juni. Sejltur langs fuglefjeldene er incl. 

 

Kun medlemmer af DVL kan deltage i turen. 
 

Betaling skal ske i 2 rater á 9.000 kr./ 9.000 kr.  
1. rate betales ved tilmeldingen.  

2. rate betales senest den 1. april.  
Tilmelding til turen er bindende. Dog vil vi naturligvis ved afmelding forsøge at 

afsætte pladsen til andre og lykkes det, vil du få tilbagebetalt dine penge 
minus et administrationsgebyr på 500 kr. 

mailto:grethe.aagaard@gmail.com
mailto:obertelsen@teliamail.dk
mailto:thvedel@teliamail.dk
mailto:info@greengate.fo
https://dvl.dk/vandring/vandreferier/
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Rejseforsikring 

Deltagerne skal have egen rejseforsikring, idet det gule sygesikringsbevis ikke 
dækker hjemtransport. Afbestillingsforsikring er ikke indeholdt i prisen.  

I forsikringsmæssige problemstillinger er dansk ret gældende. 
Deltagernes helbredsmæssige forhold er deltagernes eget ansvar. Såfremt der 

er særlige forhold, skal deltagerne selv afklare de forsikringsmæssige 
konsekvenser, samt orientere turlederne derom. 

 

Kontaktadresse på Færøerne: 
 Green Gate Incoming Ltd. 

 Niels Winthers Gøta 5 
 FO-100 Tórshavn 

 Tlf: +298 350520 
                info@greengate.fo 

 

Program for de enkelte dage: 
 

Torsdag den 2. juni 
Afrejse fra Københavns Lufthavn. Ca. 2 timers flyvning til Vagar med forventet 

ankomst kl. 13.30. 
Vi indkvarteres på hotel Vagar lige ved lufthavnen. 

Det første måltid inkluderet i prisen er aftensmad. 
Måske når vi en lokal vandretur. 

 
Fredag den 3. juni 

Vi vandrer til havnen i Sørvág og sejler til Mykines kl. 10.20. 
På Mykines vil der være vandretur ud på Mykines holm m.m. i et ret kuperet 

terræn. Ca. 125 højdemeter. 
Vi sejler retur til Sørvág kl. 17 

 

Lørdag den 4. juni 
Kl. 9 kører vi med bus til Midvág. Herfra er der vandretur langs Sørvágsvatn til 

udløbet i Atlanterhavet – Bøsdalafossur – og retur til Midvág. 
Kl. 14.30 kører vi med bus til Oyragjogv, hvor vi ca. kl. 15 afhentes med båd 

til en tur langs fuglefjeldene, der står lodret op af havet i 5-600 meters højde. 
Vi sejler ind i grotter undervejs.  

Vi bliver sat i land i Vestmanna ca. kl. 17, hvor vi bliver afhentet af en bus, der 
i forvejen har hentet vores bagage på hotel Vagar. 

Vi kører til Gjogv på Østerø til hotel Gjaargardur, hvor vi ankommer ca. kl. 18. 
Her har vi 2 overnatninger.  

 
Søndag den 5. juni 

Vandretur til Ambadal eller bestigning af Færøernes højeste fjeld, 
Slættaratindur (882m). 

Ca. 6 timer med stejle op- og nedstigninger. 
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Mandag den 6. juni 

Kl. 9 kører vi med bus til Gøte med besøg i den nye smukke kirke med 
glaskunst af Trondur Patursson. Videre gennem den nye tunnel med bus til 

Torshavn, hvor vi har 3 overnatninger på hotel Brandan.  
Om eftermiddagen vandrer vi til Kirkebø med kongsgården og kirkeruin. Guidet 

rundvisning og fortælling. Ca. 3 timers let vandring. Vi tager bussen tilbage til 
Tórshavn. 

 

Tirsdag den 7. juni 
Kl. 9.30 kører vi med bus til ”højfjeldet” ved Torshavn. Vi vandrer fra Sornfelli 

til Nordradal – ca. 5 timer. 
Der vil være lidt tid på egen hånd i Tórshavn efter turen. 

 
Onsdag den 8. juni 

Torshavn på egen hånd. Turlederne har forslag til kultur- og vandreture.    
 

Torsdag den 9. juni 
Kl. 8.15 kører vi med bus til Smyril, hvor færgen sejler os til Suderø kl. 8.45 – 

11.00. Vi kører med bus til Guesthouse Øravik, hvor vi indkvarteres og har 2 
overnatninger. 

Ca. 11.30 kører bussen os til Hov og vi vandrer tilbage til Guesthouse Øravik, 
en tur på ca. 3 timer. 

 

Fredag den 10. juni   
Kl. 9 kører vi med bus til Famjin. Ca. 9.30 til kl. 16 vandrer vi til Vág, hvor 

bussen henter os og kører tilbage til hotellet. 
 

Lørdag den 11. juni 
Kl. 9 kører vi med bus til færgehavnen og sejler til Tórshavn kl. 9.30 – 11.35. 

Herefter tager vi bussen til lufthavnen Vagar og flyver til København kl. 14.30. 
 

Generelle bemærkninger: 
Vandreturenes varighed er omtrentlige og incl. pauser. 
På grund af de skiftende vejrforhold forbeholder vi os ret til at ændre 

programmet dag for dag, men overnatningsstederne ligger så vidt muligt fast. 
På vandreturene skal bæres dagturssæk (skal være rummelig), mens bagage i 

øvrigt bliver transporteret fra sted til sted. 
Vandringerne kræver god kondition svarende til ca. 20 km vandring hver dag. 

Solide vandtætte vandrestøvler med god ankelstøtte anbefales samt vandtæt, 
åndende regntøj (det kan blive meget vådt på Færøerne). Regnslag må ikke 

anvendes og er direkte farligt i stærk blæst. 
Indkvarteringsstederne er hotelstandard.  

 

Prøvetur og informationsmøde (obligatorisk): 
Informationsmødet og prøveturen finder sted søndag den 27. marts. 
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Vi mødes på Kultorvet i mødelokalet på 4. sal kl.9.00, hvor vi serverer 

kaffe/the og rundstykker. Her gennemgås turen og spørgsmål besvares. 
Efter informationsmødet tager vi på vandretur fra Allerød station til Farum. 

Turen foregår i rask tempo i bakket skovterræn og er på ca. 18 km. Vi 
forventer at være ved Farum station ca. kl.17.30. Husk mad og drikke til 

dagen samt solidt fodtøj m.m. (Vi forbeholder os ret til at ændre prøveturen 
efter dagens vejr). 

Det er vigtigt at konditionen er i orden på Færøturen og det er derfor også 

vigtigt at den enkelte deltager gør sig klart, hvad god kondition er.  
Derfor er prøveturen obligatorisk og turlederne forbeholder sig ret til 

at vurdere om den enkelte deltager kan klare turen. 
 

Kort og bøger:  
Følgende kort findes: 

Føroyar 1:200.000, hvis du bare vil have et oversigtskort. 
Kort 1:100.000, med lidt flere detaljer. 

Målebordsblade 1:20.000. Her er det 
hele med og det er kortene vi vandrer 

efter. Der skal bruges en del kort for at 
dække hele vandreturen. 

Kortene kan købes i Nordisk 
korthandel. 

Bøger: Guidebøger som ”Turen går til 

Færøerne” og ”Færøerne rundt – en 
guide”. 

Litteratur af William Heinesen, Jørgen 
Frantz Jacobsens ”Barbara”, 

Færingesaga. 
 

Forslag til udstyr 
Bagagen bliver transporteret for os, så du skal kun bære, hvad du skal bruge 
hver enkelt dag undervejs. 

Såfremt du ønsker at medbringe vandrestave, skal de ligge i kufferten. 
 
kuffert & dagturssæk bluser/skjorter termokande/feltflaske 

vandrestøvler (vandtætte) bukser personlig medicin/plaster 
etc. 

evt. gaiters tørklæde evt. søsygetabletter 

lette sko til by og inde brug hue pas 

strømper/sokker vanter gult sygesikringsbevis 

undertøj/uldent undertøj toiletsager kikkert 

vind- og vandtæt jakke solcreme (solen er stærk, 

hvis vi er så heldige) 

fuglebog 

 

regnbukser læbepomade blomsterbog 

trøje(r) solbriller vaskepulver 
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Om Færøerne 

 

Færøerne, der ligger i Nordatlanten mellem Norge 
og Island, består af 18 øer og et stort antal holme 

og skær og er arealmæssigt lidt mindre end 
Lolland og Møn tilsammen. 

 
Geologi 

Færøerne opstod i tertiærtiden (for 70 mill. år 
siden) som resultat af vulkansk aktivitet og er en 

rest af en landryg, der strakte sig fra Irland til 
Grønland. Ved lava- og askeaflejringer dannedes 

et højplateau på 3-4000 m, og det er skiftet 
mellem hård basalt/lava og blød tufsten, der 

betinger øernes nuværende 

”trappetrinsopbygning”. Plateauet blev 
efterhånden slidt ned af havet og klimaet. 

Størstedelen sank i havet igen, og kun Færøerne, Hebriderne og Island er 
tilbage. Færøerne blev bl.a. ved istidens erosion så slidt og indskåret, at øerne 

derigennem fik deres nuværende udseende. Gletsjerne sled højslettearealerne 
ned og udhulede og omdannede dem til trugformede dale.  

 
Klima 

Færøerne ligger lige så nordligt som Grønlands sydspids. Færøerne har 
kystklima, dvs. at forskellen mellem årstiderne ikke er stor. 

Gennemsnitstemperaturen fra december til marts er 4°-5°. I 
sommermånederne ligger den på ca. 11°. Det er den varme Golfstrøm – fra 

den Mexicanske Golf – der i høj grad bestemmer Færøernes klima. Omkring 
Færøerne mødes den med det kolde polarhavvand. Passatvinde ude over havet 

og vindforholdene ved kysterne medvirker til opstigen af koldt bundvand fra 

ca. 400 m’s dybde og danner den megen tåge, som Færøerne er kendt for. 
Den årlige nedbørsmængde er ca. 1.500 mm. Det regner 280 dage om året – 

de største regnmængder falder efterår og vinter. Sne bliver sjældent liggende 
mere end et par dage. 

 
Vegetation 

Det er klimaet, der – sammen med fårene – er afgørende for, hvad der kan 
vokse på Færøerne. Træer og buske bliver ikke høje med mindre de vokser på 

beskyttede steder. Der findes over 400 forskellige plantearter, de fleste i de 
lavere områder indtil 300 m’s højde. Her er øerne bevokset med kraftigt grønt 

græs og mange blomster. Desuden findes hedeområder, der kan gå over i mor 
eller sump. På de højeste skråninger vokser mest mos og lav. Den færøske 

vegetation er opstået efter den sidste istid, 12.000 år før vor tidsregning. Kun 
på nogle få fjeldtoppe, der ragede op over isen, har muligvis enkelte arktiske 

planter kunnet ”overvintre”. Fuglene har spillet en afgørende rolle for 
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udviklingen af planteverdenen på Færøerne. Først fra det 7. århundrede har 

mennesket indført andre plantearter. 
 

Fauna 
På Færøerne findes (foruden husdyrene) kun tre fritlevende pattedyrarter: 

Mus, rotter og harer. 
Der findes ingen krybdyr og kun få insekter. Myg findes flere steder, men ikke 

alle er stikmyg. 

I indsøerne lever foreller, laks, fjeldørred og ål. 
I havet findes bl.a. torsk, sild, laks, helleflynder og kuller. 

Fugle findes der ca. 225 arter af og 68 af disse yngler på øerne. Færøerne er 
præget af de mange fuglefjelde, og man kan se både lunde (søpapegøje), 

lomvi, mallemuk, ride, flere mågearter, alk, sule, tejst, topskarv, lille og stor 
stormsvale og edderfugl. Af landfugle kan nævnes strandskade (Færøernes 

nationalfugl: tjaldur), spurv, stær, drossel, ravn, krage, stor- og mellemkjove, 
regnspove og klippedue. 

 
Historie 

Ca. år 650. Irske og skotske munke bosætter sig på Færøerne. 
Ca. år 825. Bønder fra egne omkring Bergen og fra de norske kolonier på De 

Britiske Øer bosætter sig på Færøerne. 
Ca. år 900. Altinget oprettes på Tinganes i Tórshavn. 

Ca. år 1000. Kristendommen indføres med magt. ”Færingesagaen” beskriver 

slægtsfejderne op til opgøret mellem den gamle tro på aserne og 
kristendommen, der også var en kamp om øernes selvstændighed. 

Ca. år 1035. Færøerne bliver norsk len. 
Ca. år 1100. Bispesædet i Kirkjubøur oprettes. 

 
År 1271. Altinget mister det meste af sin magt til den norske konge, der 

opretter handelsmonopol i Tórshavn. 
År 1349. Pesten dræber omkring en tredjedel af befolkningen. 

År 1380. Færøerne kommer sammen med Norge under Danmark gennem 
Kalmarunionen. 

 
1500-1700. Sørøvere plyndrer og folk bortføres som slaver. 

År 1529. Frederik d. Første giver mod en vis årlig sum Færøerne i len til to 
Hamburg købmænd. 

År 1536. Det norske rigsråd opløses. Færøerne og Norge regeres som danske 

provinser. 
År 1538. Reformationen når Færøerne og bispestolen nedlægges. Danske 

præster overtager embederne og den danske krone overtager kirkens jord, 
som forpagtes af de såkaldte kongsbønder. 

1579-83. den færøsk fødte søhelt Magnus Heinason har handelsmonopolet. 
Han opfører et fæstningsanlæg i Tórshavn til forsvar af handelshusene, der er 

et yndet mål for sørøvere. Efter mange klager over snyderi og dårlige varer 
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mister han sine rettigheder. I 1589 bliver han efter en tvivlsom retssag dømt 

for sørøveri og henrettet i København. 
1655-1709. Christoffer von Gabel og siden sønnen Frederik får på livstid 

øerne i len og handelsmonopolet. 
År 1709. Staten overtager handelsmonopolet. 

1767-88. Købmand Niels Rydberg får tilladelse til at oprette et transitlager i 
Tórshavn for varer fra Ost- og Vestindien. Mange fremmede skibe anløber 

havnen, hvorfra der smugles højtbeskattede varer især til England. Samtidig 

lærer færingerne at salte sild og lave klipfisk.  
År 1804. Nólsoyar Páll (1766-1808) bygger skibet ”Royndin Frida” og bliver 

den første færing siden Magnus Heinason, der selv ejer et skib. 
År 1807. Færøerne trues af hungersnød under krigen mellem Danmark og 

England. 
 

År 1816. Lagtinget ophæves, og Færøerne bliver et dansk amt. 
År 1850. Danmarks grundlov træder i kraft på Færøerne.  

År 1852. Lagtinget genoprettes som dansk amtsråd med rådgivende 
beføjelser. 

År 1856. Handelsmonopolet ophæves. Derved ændres et statisk 
bondesamfund til et nyt samfund baseret på havfiskeri og handel. 

Befolkningstallet, som siden middelalderen har ligget nogenlunde konstant, 
mere end tredobles 1800-1900 (fra ca. 5.000 til godt 15.000). 

 

1940-45. Færøerne besættes af britiske styrker. Det færøske flag ”Merkid” 
anerkendes. Under 2. verdenskrig bliver en tredjedel af fiskerflåden sænket, 

men øerne oplever alligevel et økonomisk opsving, fordi færøske fiskere er 
alene om at sejle fisk til England. 

År 1946. Ved en folkeafstemning på Færøerne er der et marginalt flertal for 
selvstændighed, men resultatet underkendes af den danske regering med 

begrundelsen, at valgdeltagelsen er for lille. 
År 1948. Hjemmestyreordningen vedtages. Færøerne er derefter et 

”selvstyrende folkesamfund i Det Danske Rige”.  


