
Rejser

Over skyerne og under havet
ROADTRIP. Tag med på familietur til forrevne, forrygende Færøerne, hvor kursen er sat 

mod vandring nær søpapegøjer og udforskning af klippeøer med udlejningsbil.
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Vejen er skåret ind i ydersiden 
af klippen. Der er frit udsyn til 
afgrunden; ned til havet og de 
mange laksefarme. Vores lille 
bil er kommet på overarbejde. 
Med hyppige gearskift tvinger 
vi den op over hidsigt stigende 
bjergveje og ned gennem idyl-
liske bygder.

Vi beinder os på Færøerne 
og er på vej fra vores lejlighed 
i Torshavn til naboøen Vagar, 
hvorfra færgen til øen Mykines 
sejler. Jeg har lovet familien, at 
de skal se søpapegøjer. Yngle-
sæsonen er lige startet, og det 
burde betyde, at fuglene med 
de papegøjefarvede næb i ho-
betal skulle beinde sig på My-
kines.

På vejen mod færgen passe-
rer vi gamle iskerlejer af kam-
pesten og utallige træhuse ma-
let i alle regnbuens farver. Bag 

dem stiger de stejle klipper. Det 
er som taget ud af et eventyr. 
Med få minutters mellemrum 
føres vi gennem bjergpas oppe 
i skyerne og ned under havet i 
den fem kilometer lange Vagar-
tunnel.

Ud over vores familie har 
kun otte andre passagerer fun-
det vej til færgen, der i den hår-
de vind bliver kastet rundt mel-
lem de faretruende høje bølger.

Iskold og hård vind
Den eneste beboelige bygd på 
Mykines ligger klos op ad fær-
gelejet. Derfra går vandrestien 
nærmest lodret op ad bjerget 
bag byen. Med vindstød af 
stormstyrke føles det, som om  
vi kan blive blæst i havet hvert 
øjeblik. 

På læsiden lægger vi os kli-
net ind til skrænten og tæt 

sammen i et desperat forsøg på 
at få varmen. Fra tid til anden 
vover jeg pelsen og kravler lidt 
ned ad skrænten for at spejde 
efter fugle. Jeg er lige ved at 
give op, da en tyk, lille søpape-
gøje pludselig basker forbi lidt 
under mig. Jeg skynder mig at 
hente familien, og den næste 
time ser vi talrige søpapegøjer 
fra vores position på toppen af 
den stormomsuste klippe.

På besøg hos de lokale
»Om vinteren er her kun 12 
fastboende på øen,« fortæller 
Bou, en rar mand med store 
hænder og et furet ansigt: »Om 
sommeren er her omkring 10 
gange så mange,« fortsætter 
han. 

Bou ejer et af de hyggelige 
gamle træhuse i bygden. Som 
alle andre færinger taler han 

næsten perfekt dansk. Vi har et 
par timer at fordrive, til færgen 
sejler retur, og efter jeg tilfæl-
digt falder i snak med Bou ude 
på gaden, bliver vi inviteret in-
denfor på kafe i det 100 år 
gamle hus.

Stuen står uberørt med sine 
gamle, mørke møbler og ligner 
noget fra et frilandsmuseum. 
På det ældgamle smedejerns-
komfur står en kafekande. 

»I gamle dage gik vi rundt 
for at låne gløder fra nabohu

Vores lille udlejningsbil forcerede let de mange bjergpas og tunneler.
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sene, hvis ilden i komfuret var 
gået ud,« siger Bou.

 Der er lunt  på slagbænkene, 
og pludselig kommer Bou  med 
snaps. Snart efter genlyder fær-
øske folkeviser om køkkenbor-
det .

Retur uden taske 

Blæsten er taget yderligere til, 
så færgen retur bliver igen ka-
stet rundt mellem  store bølger.

Knap har vi igen fået fast 
grund under fødderne, før det 
går op for os, at vi har glemt en 
taske ovre hos Bou. I et lille ø-
samfund kender folk heldigvis 
hinanden, og et øjeblik efter 
har den fl inke kaptajn ringet til 
sin ven ovre på øen, der har 
fået arrangeret, at tasken kom-
mer med færgen tilbage i mor-
gen.

Kriminalitet er der ikke me-
get af på Færøerne. Folk låser 
ikke dørene, og vi har fået at 
vide, at når vi forlader vores 
lejlighed i Torshavn, skal vi 
bare lade nøglen sidde i yder-
siden af døren. Tilsvarende si-
ger kaptajnen, at han dagen ef-
ter bare vil stille tasken uden-
for på kajen i et lille indhak, så 

Fly: Både SAS og Atlantic Air-

ways fl yver fra København til 

Torshavn (Atlantic har også af-

gang fra Billund). Efter der er 

kommet konkurrence på ruten 

har returbilletter kunnet fås fra 

1.250 kr. pr. person.

Hotel: Hotelværelser koster fra 

cirka 1.000 kr. pr. nat for dob-

beltværelse. 

Transport rundt på øen: Billeje 

koster fra 600 kroner pr. dag.  

 Rejseinformation

Den dramatisk beliggende by Tjørnuvik på Streymoy.

Søpapegøjerne befi nder sig kun på Færøerne om sommeren. 

kan vi komme forbi og hente 
den, når det passer.

De næste dage udforsker vi 
alle Færøernes andre bro- eller 
tunnelfaste øer. Vi ser får pose-
re foran utrolige vandfald, kir-
ker med græs på taget og over-
raskes igen og igen over, hvor 
fænomenal naturen er i dette 
nordatlantiske hjørne af kon-
geriget. Færgelejet mod Myki-
nes ligger nær ved lufthavnen, 
så inden vi returnerer vores le-
jebil, kører vi forbi for at hente 
vores taske. Selvfølgelig står 
den uberørt på kajen.
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Se lere tilbud på toptours.dk 

eller ring 70 201 208

• Danskejet rejsebureau med 15 års erfaring

• Vi laver gode pakkerejser til de bedste priser

• Medlem af rejsegarantifonden nr. 1478

Miami & krydstogt i Caribien fra kr. 12.998

- Oplev det helt nye MSC Seaside inkl. gratis drikkepakke

Denne rejse begynder med 4 dages afslapning i dejlige Florida, hvorefter et herligt 

8 dages krydstogt med det helt nye MSC Seaside venter. Fra Miami sejles til Ocho Rios 

på Jamaica, Georgetown på Cayman Island, Cozumel i Mexico og Nassau på Bahamas 

inden Miami atter anløbes.

Pris pr. person v/2 personer fra kr. 12.998 

Tillæg for udvendig kahyt fra kr. 1.500 

Tillæg for balkon kahyt fra kr. 2.500 pr. person.

Afrejse 16/05, 13/06, 27/06, 

29/08, 12/09, 21/11 og 05/12 2018.

Rejsen inkluderer: Fly København/Billund til Miami t/r, skatter og afgifter på ly, 
3 nætter i Miami, 8 dage/7 nætters krydstogt med MSC Seaside i indvendig kahyt 

med helpension samt gratis all-inclusive drikkepakke og Wii ombord.


