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                                             Henning Skjelborg, DOF-Køge

Turen til Færøerne var ikke planlagt udelukkende som en fugletur.  Vi var to gode kolleger og venner, der 
også benyttede lejligheden til at besøge vores gode kollega, som er dyrlæge i Tórshavn, samt at gense 
øerne, som jeg havde besøgt i 1977. De fotos, der vises, er taget af min rejsefælle, Steffen Dahl, Roskilde.

Vi benyttede os af et tilbud fra det færøske luftfartsselskab, Atlactic Airways:  3.900,00 kr for 5 dage med 4 
overnatninger i Tórshavn incl. fri bil. Med tillæg for enkeltværelse ca. 5.000,00 kr.

Torsdag 16/6:

Ankomst til lufthavnen på Vagar.  Allerede på parkeringspladsen blev vi modtaget af en syngende stenpikker. 
Den skulle vi sidenhen se overalt. Færøernes nationalfugl, Strandskaden, (”Tjaldur”) vidste vi på forhånd, 
ville følge os overalt. Turen første dag gik tværs over Vagar og via tunnel under Vestmannasund til Streymoy, 
øen, hvor Tórshavn ligger i den sydlige ende. Vi kørte tværs over og op langs det smalle sund, Sundini, op til 
den nordlige lille by, Tjörnuvik, der ligger i en nordvendt bugt. I bugten sås den først Alk og 3 Tejster. Ride og 
Mallemuk  svævede rundt under os, da vi indtog frokosten lidt oppe over byen.  På  vejen sydpå igen var der 
Topskarv  på klipperne ude i vandet og en Alm. Kjove viste sig oppe på de grønne fjeldsider. Derefter gik 
turen til Tórshavn, hvor vi indlogerede os på hotellet, hvorefter vi afhentet af vores  ven. Glædeligt gensyn 
og dejlig færøsk middag.  

Fredag 17/6:

Turen gik atter nordpå på Streymoy for at komme over broen, der forbinder de to største øer, Streymoy og 
Eysteroy.  Sundini er så  smalt et sund, at det kunne være en mellemstor europæisk flod, blot med den 



forskel, at når man kører over, løber floden den ene vej, og når man returnerer, løber den modsat! Så 
tidevandet er kraftigt her i Nordatlanten!  Vi skulle lige, inden vi krydsede sundet, en tur  op i den smalle 
dal, hvor en næsten museumsagtig bygd, Saksun, ligger. Her i dalen kom vi tæt på Lille Regnspove, som er 
meget udbredt på Færøerne, hvorimod Storspove kun er fåtallig. Ravne og Dobbelt Bekkasin var i luften, og 
mindsandten om ikke 2 alm. Kjover  - den ene i mørk fase og den i lys fase – lod sig fotografere. Ovre på 
Eysteroy kørte vi nordpå til Eidi, hvor Sangsvane, Ederfugl, Havlit og Pibeand svømmede rundt i en lille indsø 
og med Rødben i vandkanten. Ude ved kysten mod nord sås den første Sule. Denne ses kun på og ved 
nordkysten af øerne. Meget sjældent sydpå. Turen gik videre til en lille smal naturhavn, Gjóv. Efter 
opstigning til 300 meter stod vi ved en lodret klippevæg og havde havet lige under os. Vi så enkelte Lunder 
flyve ind i redehullerne og dybt nede på vandet skulle der stilles på ”meget skarpt” for at se dem. Til 
gengæld var vi lykkelige over at tælle 13 suler i forskellig alder. Lunder og Suler var jo vores ”mål”. (Vi viste 
endnu ikke, om det lykkedes at komme på Mykines) Vi var rimeligt godt begunstiget med vejret på  hele 
vores tur: 12-13 grader og ingen regn. I Gjóv kunne vi oven i købet indtage kaffe og vafler i solskin på en lille 
kaffestue, hvorefter vejen gik hjemad mod Tórshavn. Vi måtte lige stoppe for at fotografere Hjejle. 
Aftensmad med grindehval på menuen i  en af Tórshavn originale spisehuse. Det var nu ikke  den store 
kulinariske nydelse.

Lørdag 18/6:

Så gik turen mod Vidareidi, en by på nordspidsen af Vidoy. Her ligger Europas største (eller næststørste) 
forbjerg. 800 meter lodret klippevæg. Vi skulle samme vej igen over hovedøerne og så gennem en tunnel 
over til Klaksvig, som tidligere var den næststørste by på Færøerne, men udviklingen er gået lidt i stå. Vi 
besigtigede den smukke nye kirke, således at vi med god samvittighed kunne gå  i vinmonopolet for at købe 
vin til vore venner.  I supermarkedet tankede vi op med brød, vand, fårekødpølse og fårerullepølse, som var 
vores standardfrokost. Da vi ankom til Viderei var det så tåget, at vi måtte vende om! Lidt slukørede vendte 
vi tilbage til Eysteroy og kørte mod sydspidsen. Ved Toftir gik vi rundt om en sø oppe over byen, hvor der 
skulle være chance for lommer. Men nej! Til gengæld var det solskin! Turen gik så til Tórshavn og videre mod 
Kirkebö, hvor den gamle kongsbondegård ligger og ruinen af domkirken.  Herfra smuk udsigt til Sandoy, 



Hestur og Koltur. Toppet Skallesluger var en ny turart. Middag på samme restaurant, men ikke samme 
menu.

Søndag 19/6: Så kom det til turens højdepunkt: Mykines og Mykines Holm. Via tunnelen til Vagar og ud til  
Sörvagur, hvor båden udgår fra. Vi fik undervejs på Vagar lige en lille flok Kortnæbbede Gæs med en enkelt 
Kanadagås imellem. Og fik hørt den færøske subspecies af Gærdesmutte. Skyerne over Mykines forsvandt 
efterhånden, som vi nærmede os, men der lå stadig tætte skyer over Holmen, hvor de fleste suler findes. Vi 
kom i land og opstigningen på Mykines påbegyndtes. Vel oppe på stiens højdepunkt gik det så brat nedad  - 
i begyndelsen på en meget lodret fjeldside med frit udsyn til havet! Men så åbenbarede sig en sulekoloni 
med flere sinde suler lige overfor på Mykines Holm! Teleskoperne kom op og Steffen fik fotoapparatet i 
sving. Kort efter kom den første Storkjove  og snart havde jeg talt 15. Så skulle vi  næsten helt ned igen for at 
passere broen 35 meter over det smalle sund, hvorefter man så atter går op igen på Mykines Holm. Nede på 
broen kunne vi se tusindvis af Lunder og enkelte Lomvier og Alke. En Skærpiber præsenterede sig yderst på 
et klippefremspring. Så kom opstigningen på Mykines Holm – og med dårlig sigtbarhed. Pludselig klarede 
det op, og på klippeskærene yderst sad der tusindvis af Suler. Og på den lodrette klippevæg lige under os, 
var redepladserne. Der kom nogle fantastiske fotos ud af det. På vejen tilbage kunne vi så besigtige 
Lomvierne, hvoraf en del var varianten Ringlomvie – en ”brillestang” bagved øjet. Lunderne viste sig fra den 
fotogene side! Fotos på 3 meters afstand! Efter øl og kaffe i Mykines´s kro gik det hjemad og i tiltagende 
dårligt vejr. Så heldet var med os. Vore venner ventede med endnu et traditionelt færøsk måltid med blandt 
andet skærpekød og hvalspæk. 

Mandag  20/6

Vores værtinde viste os Nordens Hus og det højeste punkt ovenfor Tórshavn samt sørgede for indkøb af 
fårepølse fra slagterriet, hvorefter turen gik mod Vagar, hvor vi  fik fremvist hendes fødeby samt huset, hvor 
den sagnomspundne Barbara  (egentlig Beinta) havde boet, og som nu er museum. Vi skiltes, og vi drog 
mod lufthavnen. Havde dog en time mere, så vi fik lige Alm Kjove – både lys og mørk – samt Alk. 
Ved ankomsten til lufthavnen fik vi en melding om 5 ekstra timers venten på grund af maskinskade, så 
hjemkomsten blev en sen affære ved midnat.



Fugleliste. Færøerne 2011

Sangsvane Strandskade Ringlomvie
Grågås Hjejle Alk
Kortnæbbet Gås Dobb. Bekkasin Tejst
Canadagås Lille Regnspove Lunde
Gråand Rødben Klippedue
Troldand Alm. Kjove Gråkrage
Pibeand Storkjove Stær
Havlit Sildemåge Ravn
Ederfugl Sølvmåge Engpiber
Toppet Skallesluger Svartbag Skærpiber
Mallemuk Ride Gærdesmutte (Subspecies)
Sule Havterne Stenpikker
Topskarv Lomvie Gråspurv


