
Kender du Færøerne? (niveau 1)



Færøerne består af 18 øer. De største 
øer hedder Streymoy, Eysturoy, Vágar
og Suðuroy.

Færøerne ligger i verdensdelen Europa.

Færøerne ligger i Atlanterhavet midt 
mellem Island, Skotland og Norge. 

Der er 1313 kilometer fra 

København til Færøernes 
hovedstad Thorshavn.



Færøerne har 
ligesom Grønland 
rigsfællesskab med 
Danmark. 

Færøerne er en 
del af de nordiske 
lande. 



Færøerne opstod for 
60 millioner år siden 
ligesom Island ved 
store vulkanudbrud.

Der er i dag ingen 
vulkaner
på Færøerne.



Når klokken er 12 i Danmark, 

er den kun 11 på Færøerne.

Hvad er klokken lige nu på Færøerne?



Færøerne har tempereret kystklima, og vejret skifter hurtigt.



På Færøerne regner det tit, eller der er tåge.
I Thorshavn regner det 273 dage om året.
I bygden Hvalvik regner det 300 dage om året. 



Færøernes flag 
I 568 år havde Danmark og Færøerne det samme flag, nemlig det danske flag. 

I 1948 fik Færøerne sit eget flag. 
Det er et korsflag, og det er hvidt, blåt og rødt. 

Den hvide farve viser den klare himmel og skummet på bølgerne.
Den blå og røde farve viser, at Færøerne er tæt knyttet til Norge og Island. 
Den røde og blå farve er også i de fine færøske tørklæder. 



Hvis du vil besøge Færøerne, 
kan du enten sejle eller flyve derop.

Sejlturen fra Hirtshals til Thorshavn 
tager 38 timer om vinteren 
og 30 timer om sommeren.

Flyveturen fra København til Vágar
tager 1 time og 35 minutter.



Mange varer sejles til Færøerne 
med færgen fra Danmark eller med containerskibe. 

Mange ting flyves også derop. 



Der bor lidt over 50.000 indbyggere på Færøerne (2018), og de fleste bor 
enten i byer eller bygder. En bygd er en landsby med under 1500 indbyggere.
Alle byer og bygder ligger langs kysterne.

Uanset hvor du befinder dig på 
Færøerne, er der aldrig mere 
end 5 kilometer til havet!



Færøernes hoved-
stad hedder på 
dansk Thorshavn. 
På færøsk hedder 
byen Tórshavn.
Byen er opkaldt 
efter vikingernes 
gud Thor. 

Der bor 28.885
indbyggere i byen.

Øen ud for Thors-
havn hedder 
Nólsoy.



Thorshavn:
Gamle kvarterer 
og nye kvarterer.



Klaksvik er Færøernes 
næststørste by. 
Der bor 5117 indbyggere
i Klaksvik.



Her er bygderne Gjógv, Eiði og 
Tjørnuvík.



Bygden Trøllanes ligger på 
nordspidsen af øen Kalsoy.

Her er bygden Gjógv.



Mykines er Færøernes vestligste ø. 
Der bor 19 indbyggere på Mykines.
Du kan enten sejle eller flyve 
med helikopter ud til øen.
På øen er der mange fugle.



Færøerne kaldes ofte for 
”de grønne øer”. 







Der bor 17 mennesker i Gásadalur (Gåsedalen).
I dag kan du køre til bygden gennem en tunnel.
Før måtte man gå over fjeldet. 
Kan du finde den lille tunnelindgang oppe i fjeldet?



Til nogle øer 
skal du sejle.



Til nogle øer kan du køre gennem en tunnel.
Er det en tunnel til en ø, går den under havet, 
og så er der lys i den.
Er det en tunnel over land gennem fjeldet til en 
bygd, er der ikke lys i den. 



Når du skal fra Streymoy til 
Eysturoy, kører du over 
Atlanterhavsbroen.



Men husk altid at holde godt øje med trafikken på vejen …



Færøernes historie

I mange tusinde år boede der 
ingen mennesker på Færøerne.

For omkring 1400 år siden kom 
der irske munke til øerne.

Da norske vikinger kom til  
Færøerne for 1200 år siden, 
rejste munkene videre til Island. 



Man kan stadig se ruiner af nogle af vikingernes huse. 



I år 999 indførte vikingehøvdingen

Sigmundur Brestisson kristen-
dommen på Færøerne.

Samtidig kom Færøerne 

til at høre under Norge. 



På Tinganes i Thorshavn mødtes vikingerne, handlede med hinanden 
og besluttede vigtige ting. 

I dag har Færøernes ”folketing” lagtinget kontorer på Tinganes, 
og her holder de færøske politikere møder.



For lidt mere end 600 år siden blev Færøerne en 
del af Danmark. I dag har Færøerne hjemmestyre. 
Det betyder, at nogle ting bestemmer Færøerne 
selv. Andre ting bestemmer de sammen med 
Danmark.

Her kan du se nogle af de 

danske kongers 

monogrammer.

Kanonen skulle skræmme 

sørøvere væk!



Sådan så der ud i Thorshavn i 1860.



I 1948 fik Færøerne 
hjemmestyre.
Færøernes statsminister 
hedder en lagmand.
Færøernes folketing 
hedder lagtinget.
Færøerne har 2 medlemmer 
i det danske folketing.



Valuta: 
Færøerne har deres egne pengesedler, 
men der findes ingen færøske mønter. 
I stedet bruger man danske mønter. 
Danske og færøske penge har samme værdi. 



Sprog: Kan du læse og forstå færøsk?

?







Kan du læse 
skiltene?







Fodbold er en populær sport på Færøerne.



Skoler



De fleste skoler ligger 
med flot udsigt til havet.



På besøg på Kollafjarðar Skúlí 6. klasse fortæller 

om det bedste ved Færøerne:

• Her er pænt.

• Her er flotte fjelde.

• Her er friskt vand.

• Her er mange både.

• Man kan fiske.

• Her er fredeligt.

Men …

det regner meget, og

mange ting er dyre.

Fra 3. klasse har eleverne

både færøsk og dansk i 

skolen.



Morgensang



Fri-
kvar-

ter



Fugle

Der findes cirka 80 forskellige fuglearter på Færøerne.
Nogle er standfugle, som er der hele året.
Andre fugle er trækfugle, som besøger Færøerne om sommeren.



Tjaldur

Strandskaden er Færøernes nationalfugl. 
På færøsk hedder den tjaldur.
Strandskaden er en trækfugl. 
Når den kommer til Færøerne omkring 12. marts, er det forår!



Sulen er en stor havfugl.



Mallemukken er 
en stor storm-
fugl. På færøsk 
hedder den 
havhestur.

Småspove

Overalt på                

Færøerne er 

der måger. 



Lunden 

Lunden kaldes også for en søpapegøje.
Den lægger kun et æg om året i 
sin rede i en lille hule i græsset på 
fuglefjeldet.
Lunden fodrer sin unge med tobis, 
som den fanger i havet. 
Tobis er en lille fisk.

I slutningen af august flyver alle 
lunderne langt ud på havet. Først 
næste forår kommer de tilbage til land. 
Lundens ben og fødder er orange.



Lunderne 
sidder 
overalt på 
fjeldsiden.

Hvor mange 
kan du få 
øje på?



Tidligere fangede man mange 
lunder med net. I dag fanger man 
dem kun få steder i kort tid om 
sommeren.



Fisk: I havet rundt om Færøerne er der mange fisk. 
Fiskeri er derfor et vigtigt arbejde på Færøerne.



Mindre og større både fanger bl.a. 

torsk, sild, sej og makrel.



Mange færinger tager på havet 
for at fange aftensmaden.



Besøger du Færøerne, skal du
smage de store flotte fiskefrikadeller 
og fiskeboller. Fiskebollerne kaldes 
for knettir.
På Færøerne spiser man 
kartoflerne med skræl.



”Fiskapylsa” til madpakken.  



Tørret fisk, oftest torsk eller sej, spises 
med kogte kartofler til.



På Færøerne opdrætter man mange laks 
i havdambrug. Fiskene sælges til andre lande.



Du kan få færøsk laks serveret på restauranter i Danmark.



Hvert år fanges der grindehvaler, når de svømmer ind på lavt vand. 
Grindehvalens kød er mørkt, og hvalen har et tykt lag spæk. 



Får
Færøerne betyder ”fåreøerne”.
Om vinteren er der 70.000 får på Færøerne.
Om sommeren, når lammene er født, er der dobbelt så mange.



Fårene på Færøerne er ude hele året.
Om sommeren er de i ”udmarken” i 
fjeldene. Bliver vejret for dårligt, kan de 
søge ly i små huse. 



Om vinteren går fårene i ”indmarken” 
nede ved bygden. Fårehundene 
hjælper med at samle fårene og få 
dem ned fra fjeldet.

Man skal 

holde godt 

øje med 

fårene på 

vejene.

Man får en 

bøde, hvis 

man kører 

et får over.





Stegt lammekølle og lammerullepølse.

Færingerne spiser også meget skærpekød. Det er tørret lammekød. 



Man kan dyrke kartofler og roer på Færøerne.



I løbet af sommeren skal der høstes 

hø til køerne om vinteren.

Nogle familier har får som ”fritidsdyr”.

Der skal også høstes hø til dem.





Energi
Det regner meget på Færøerne, så Færøernes energi kommer  
blandt andet fra vandkraft. 



Det blæser ofte på 
Færøerne, så 
Færøerne får også 
strøm fra store 
vindmøller.



Den færøske dragt

Mange færinger bliver 
konfirmeret eller gift i deres 
flotte færøske dragt. 
Mange tager også dragten 
på, når de skal til fest.



Mange turister besøger Færøerne.
De nyder den flotte natur, de fisker, 
og de vandrer i fjeldene.
Måske køber de nogle souvenirs 
eller en varm færøsk trøje med hjem. 

Turister



Turisterne vil gerne se de to klipper Risin og Kellingin.



Turisterne vil også 
gerne se statuen af 
Sælkvinden - Kópa-
konan - på øen Kalsoy.
Den forestiller en ung 
pige, som blev til 
en sæl. 



Hvad fortæller billedet her om Færøerne? Der er …
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