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VELKOMMEN
Frisk luft, vind i håret, høje fjelde, solrige dale, fasci-
nerende tåge, smukke søer, græssende får og bjerg-
tagende udsigt. Det er noget af det, du kommer til 
at opleve på disse ture i den færøske natur. 

Færøerne er et unikt land at rejse i. Du behøver ikke 
at bevæge dig langt for at opleve storslået og uberørt 
natur. Den er lige der! Lad blikket glide omkring dig. 
Gå nogle få skridt. Ræk hånden ud. Indsnus duften. 
Lyt.  

Med denne brochure vil vi gerne vise dig nogle af de 
skønne steder på Færøerne, som du kan opleve til 
fods. 

Visit Faroe Islands ønsker dig hjertelig velkommen til 
Færøerne.
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STIER OG RUTER
De fleste af turene i denne brochure går ad gam-
le bygdestier. Før kørevejene kom, færdedes man 
som oftest til fods mellem bygderne for eksempel 
for at handle, besøge familie, til tingsted (side 58) 
eller i kirke. Bygdestierne blev endda brugt til at 
transportere kister til nærmeste kirke. Stierne er 
afmærket med ældgamle varder, som viser vej, så 
den rejsende ikke farer vild. 

Så er der andre ruter, som ikke går ad gamle byg-
destier. Her er det gangstier, som er trådt gennem 
tiderne. For eksempel op på Slættaratindur, Bøs-
dala fossur og Klakkur. 

Turene står i geografisk rækkefølge fra nord til syd.

De fleste steder er varderne i god stand og bliver 
vedligeholdt. Nogle steder kan varderne være knap 
så synlige, mens selve stien er tydelig. På nogle 
ruter bliver retningen markeret med pæle, som 
stikker op af jorden. Og så er der steder, hvor der 
ikke er varder, tydelig sti eller pæle. Her har vi for-
søgt at beskrive andre pejlemærker, som kan vise 
retningen, f.eks. en mast, bygning, vejbugtning 
eller en kløft.

VARIGHED OG SVÆRHEDSGRAD 
Hver tur er markeret med tidsangivelse, der siger, 
hvor lang tid det tager at gå turen. Hvis ikke andet 
er anført, omfatter tidsangivelsen hele turen, og 
ikke kun den ene vej. Varigheden angiver, hvor lang 
tid det tager for en voksen person med normal 
ganghastighed at gå ruten. Spisepauser o. lign. 
er ikke medregnet.

Der bliver også beskrevet sværhedsgrad, og om 
turen er egnet for børn. Sværhedsgraden er vur-
deret efter, hvor stejl strækningen er, om underla-
get er plant eller ujævnt, og hvor lang turen er. Da 
børn er forskellige, kan det være svært at sætte 

en præcis aldersgrænse på en rute. Et 8 årigt barn 
i god form kan for eksempel sagtens klare en 7 
km tur, mens en 12 årig i dårlig form kan have det 
svært på samme tur. Her er det vigtigt, at den 
voksne vurderer barnets fysiske form og erfaringer.

DYRELIV OG KULTURHISTORIE
Der er en mængde fugle at se: Spover, bekkasiner, 
hjejler, strandskader, kjover, storkjover, ravne og 
krager. Får, gæs og harer er også almindelige.

I udmarken kan man også få indtryk af, hvordan 
forfædrene har levet og klaret sig. Stenudhuse, 
bådehuse, gamle agerstrimler (teigalendi), tørve-
heder og stengemmer til tørv (kráir) fortæller os, 
hvor tæt på naturen, man har levet. Man ser gam-
le indmarksgærder, kreaturstier (geilar), fårefolde, 
fårely (ból), fårehuse og fransatoftir, som er ruiner 
af små huse, hvor folk søgte skjul for sørøvere i 
gamle dage. 

TAG HENSYN TIL NATUREN
Naturen er sårbar, derfor er det vigtigt, at vi alle 
sammen viser hensyn, så den fortsat kan bevares.
-  Følg varderne og andre afmærkninger og gå 

ikke uden for stierne på dyrket jord eller i ud-
marken

-  Husk at lukke udmarkslågerne efter dig
-  Pas på ikke at beskadige varder, hegn og sten-

gærder
-  Forstyr ikke får, fugle og planter
-  Det er ikke tilladt at tage planter (med rod), sten, 

æg, unger m.v. med sig fra udmarken
-  For at beskytte fuglene, er det skik at tage uld-

totter, som fårene har tabt, med hjem fra ud-
marken

-  Efterlad ikke affald
-  Pas på løse sten, hvor du går – især når I er 

flere sammen
-  Vær forsigtig i sumpet terræn. Der kan være 

dybt

Nyttige tips
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-  Hunde må ikke medtages i udmarken
-  Det er ikke tilladt at køre på cykel eller med 

motor køretøj i udmarken eller på vardestierne

TØJ OG UDSTYR
- Klæd dig altid på efter vejret. Men da vejret på 

Færøerne kan skifte pludseligt – også om som-
meren – er det en god ide at have ekstra tøj 
med i rygsækken. Hue og handsker bør have 
fast plads i rygsækken

- Mange steder i udmarken er der stenet og vådt. 
Det anbefales at bruge vandresko/støvler med 
grov bund. Også gummistøvler med grov bund 
kan bruges. Husk at sko og støvler skal gås til. 
Tag derfor ikke ud på en lang vandretur i splin-
ternyt fodtøj

- Det er bedst med flere tynde lag tøj: Brug uld 
inderst. Derefter nogle lag bluser, alt efter vejret. 
Uld og fleece er bedst, fordi det holder kroppen 
varm, selv om tøjet er vådt. Yderst er det bedst 
med en vindtæt og evt. vandtæt jakke

- I meget stejle områder anbefales det ikke at 
have nylontøj på, da tøjet kan være glat. Tag evt 
din nylonjakke af, til du har passeret det stejle-
ste

- En mobiltelefon er god at have med. Husk at 
oplade batteriet og tag evt en powerbank (eks-
tra oplader) med på lange ture. Bemærk at på 
nogle strækninger i udmarken er der ikke tele-
fonforbindelse

- Pandelygte, kompas og fløjte kan være nyttige 
i nødstilfælde, eller hvis man bliver overrasket 
af tåge/mørke

- Medbring altid mad, drikke og noget sødt. Også 
til korte ture

- Og så er et kort over ruten en vigtig del af dit 
udstyr

SÅ TAGER VI AF STED
-  Giv din vært eller informationskontoret besked 

om, hvor du tager hen. Giv også besked, når 
du er nået til bestemmelsesstedet 

-  Gå altid sammen med andre
-  Vær ikke bange for at spørge lokale eller erfar-

ne fjeldfolk om vej, vejr eller andre gode råd
-  Vær særlig påpasselig i områder med løse sten 

og klipper. Især hvis I er flere sammen. Aftal på 
forhånd, hvordan I går for at undgå uheld

-  Gå ikke for tæt på skrænten. Især i vådt føre, 
hvor underlaget kan være glat. Pas ekstra godt 
på børnene

VEJRET BESTEMMER
-  Undersøg vejrudsigten, så du ved, om det er 

forsvarligt at tage af sted
-  Tag ikke af sted, hvis der er tåge eller det er 

mørkt
-  Vær forberedt på, at meteorologer kan tage fejl, 

eller at vejret pludselig kan slå om, efter at du 
er taget afsted

-  Hvis man på en tur overraskes af tåge, er det 
meget vigtigt at holde sig til varderne. Hvis tågen 
er så tæt, at man ikke kan se fra den ene varde 
til den næste, er det bedst at vente ved den 
nærmeste varde og i øvrigt prøve at holde var-
men

-  Vend om, hvis der er noget galt. Det er ingen 
skam ikke at gennemføre en tur

-  Vær godt klædt på, gerne i flere lag tøj. Vejret 
kan pludselig skifte

KORT
De kort, der henvises til i fakta boksene, er topo-
grafiske kort (målebordsblade 1:20.000) fra Kort- 
og Matrikelstyrelsen, 1991. 

DIGITALE KORT
Kontakt lokale turist informationer om digitale kort 
(GPX) til ruterne til iPhone og Android.

OFFENTLIG TRANSPORT
Se rejseplaner for busser og færger på www.ssl.
fo eller kontakt informationskontoret i det pågæl-
dende område. 

NØDHJÆLP
Ring 112 i enhver nødsituation uanset, hvor du er 
i landet.

NYD OPLEVELSEN!
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Villingardalsfjall
Oplev de flotte fjeldlandskaber i nord 
og nyd en af Færøernes smukkeste 
bygder fra oven

1
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Turen starter Við Garð  i den nordlige del af Viðareiði. 
Gå op ad vejen og ud gennem lågen til udmarken. 
Næsten hele vejen til toppen er ruten velafmærket 
med blå plasticrør, der stikker op af jorden. Det første 
stykke er græsbevokset, men gradvis bliver ruten 
mere stenet og med klipper. Vær opmærksom på 
løse sten, især hvis I er flere sammen.

Viðareiði er en gammel bygd. Det vides ikke, hvornår 
den er grundlagt, men den har i hvert fald eksisteret 
fra ca. 1350-1400. Den kan dog være ældre. Kirken 
blev taget i brug i 1892. I nærheden er den gamle 
præstegård i Ónagerði , hvor det siges, at der 
spøger, hvilket præsten dog er uenig i. 

Her boede bl.a. den sagnomspundne præsteenke 
Beinta, som er inspirationskilde til romanen Barbara 
af den færøske forfatter, Jørgen Frantz Jacobsen. 
Bogen kom ud i 1939 og er stadig en klassiker. 
Romanen blev i 1997 filmatiseret af den danske film-
instruktør, Nils Malmros. Beinta var gift tre gange, og 
alle mændene var præster. Hun blev også kaldt Illa 
Beinta (onde Beinta), fordi man mener, at hun myr-
dede sine to første mænd og gjorde sin tredje mand 
sindsyg.

En af Færøernes ypperste digtere og sprogforskere, 
Christian Matras (1900-1988) blev født på Viðareiði. 
Han var især kendt for sin naturlyrik.

På vej op har du flot udsigt mod øerne Fugloy og 
Svínoy. På den modsatte side af Viðareiði knejser det 
flotte Malinsfjall, og på den anden side af sundet 

ligger den uddøde bygd, Múli. Her fortælles um bon-
den, Guttormur í Múla, som skulle være stærk i trold-
dom. Hans kunster blev dog kun brugt i den gode 
sags tjeneste. Han blev bl.a. tilkaldt af præsten i 
Ónagerði for at fordrive et spøgelse, præstens døde 
frue, der generede beboerne i præstegården. Som 
tak forærede præsten ham sin bedste ko og sit bed-
ste får. Guttormur í Múla ligger begravet på Viðareiði. 

På en stor del af ruten opad er der et gammelt sten-
gærde . Gærdet blev opført for at forhindre kvæget 
i at bevæge sig ud i de stejle områder i bjergene.

Når der er ca. 100 højdemeter til toppen, kommer 
du til et lille plateau med en varde og nogle spidse 
sten . En af stenene kaldes Kona Per (Pers kone). 
Der fortælles om en ungkarl fra Viðareiði, som blev 
drillet med, at han ikke havde en kone, og at drille-
pindene udnævnte stenen til at være hans kone.

Nu holder de blå plasticrør op og nogle varder viser 
mod venstre (mod nordvest).

Varderne fører til det stejle Enniberg. Det bliver tit sagt 

FAKTA

Varighed: Ca. 3-4 timer

Længde: Ca. 6 km

Sværhedsgrad: Middel til hård. Turen opad er 
rimelig tung, og i den sidste halvdel af ruten er 
der mange sten og klipper

Max højde: 841 meter

Børn: Ikke velegnet til mindre børn under 7-8 
år

Underlag: Først græssti. Derefter sti med ho-
vedsagelig sten og klipper

Kort: 613

Særlige bemærkninger: Hvis I er flere sam-
men, bør der udvises stor varsomhed i den 
øverste del af ruten, da der er mange løse sten
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blandt færinger, at Enniberg med sine 754 meter er 
højeste forbjerg i Europa, ja i hele verden, der ligger 
ud til åbent hav. Hvorvidt det er rigtigt, vides ikke med 
sikkerhed, men fabelagtigt, smukt og stejlt er det i 
hvert fald. Det anbefales dog kun at besøge Enniberg 
sammen med lokalt kendte guider, da stedet er svært 
tilgængeligt, og man let kan fare vild.

Du skal derfor ikke følge varderne, men i stedet fort-
sætte opad i samme linje som hidtil. Hist og pist er 
der bittesmå varder, men efter få minutter ser du 
varden med en stang, der markerer Torratindur, som 
er toppen på Villingardalsfjall .

Udsigten fra toppen er enestående. Foruden 
Malinsfjall ser du længere mod syd flere andre af de 
flotte fjelde på Viðoy. Mod vest har du den stolte 
Kunoyarnakkur, det nordligste af de seks fjelde på 
Kunoy, der er over 800 meter. Blandt de mere even-
tyrlystne er Kunoyarnakkur et populært vandremål, 
men det frarådes at gøre turen uden lokal kendt guide. 
Fra Villingardalsfjall har du også udsigt ned over den 
smukke Villingardalur på den nordlige side. Pas på, 
da der er meget stejlt ned.

I gamle færøske folkesagn og eventyr fortælles om 
Útiløgudreingirnar (de vilde drenge). Det var to fattige 
drenge, der levede som vilde i området ved 
Villingardalsfjall. Forælderene var døde, og ingen tog 
sig af dem. Efter en periode, hvor de tiggede og stjal, 
forsvandt de pludselig. Efter et stykke tid begyndte 
der at forsvinde usædvanligt meget kød fra udhuse-
ne, og mange får blev væk i udmarken. Efter nogle 
år opdagede folk to vildmænd på fjeldet med langt 
hår, vildt skæg og i skindtøj. Det var de to brødre, 
der var blevet voksne. Efter megen møje og besvær 
fik mændene fra Viðareiði fanget de to mænd og 
lovede, at der ikke skulle ske dem noget. 

Du går tilbage til Viðareiði samme vej, som du gik op. 
Når du kommer ned til stedet, hvor varderne fører 
ud til Enniberg kan du gøre en lille afstikker fra ruten 
ned. Følg varderne ca. 30-50 meter (mod vest). Her 
finder du Steinur Leirvíksdrong, som er en ca. 1,30 
meter høj sten. I 1802 var der en dreng fra Leirvík, 
som boede i Viðareiði. Han plejede at gå denne rute, 
når han skulle fange fugle i bjergene. En dag forsvandt 
han, og han er sandsynligvis faldet ned af skrænten. 

Samme dag stod der en stor sten opstillet på dette 
sted, som ikke var der før. Man mener, at drengen 
fra Leirvík har stillet stenen op samme morgen, som 
han forsvandt.

Vær varsom på vej ned, da det stenede underlag let 
skrider under fødderne. 
 

VIÐOY

“Sejl ø frem af tågen, nu er du et skib
med tinder som mastetræer,
du stævner med fjelde og lange lier
langt ud på en verdensfærd.”

(1.vers af digtet “Viðoy” af Christian Matras. 
Fra digtsamlingen “Færøske digte 1900-1971” 
ved Poul P. M. Pedersen)
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Turen starter ved informationskontoret i Klaksvík . 
Gå op gennem Fjósabrekka og derefter til venstre 
efter Kjalarvegur ca. 5-600 meter. Drej så til højre til 
Helnabrekka og gå ca. 100 meter. Drej så igen til 
højre ad en vej, der går skråt opad. Her er porten til 
udmarken . Ruten er velafmærket med træpæle 
med refleks.

Udmarken her tilhørte den færøske nationalhelt, 
Nólsoyar Páll (1766-1809) (side 58) og har været i 
familien lige siden. Nólsoyar Páll var bl.a. skibsbygger, 
kaptajn, bonde og digter. Sammen med sine brødre 
byggede han i 1804 skibet Royndin Fríða, som skul-
le bruges til vareeksport. Han var hyppigt i klamme-
ri med de danske myndigheder på Færøerne, der 
havde indført strenge regler for handel på øerne, som 
begrænsede eksport og import. Nólsoyar Páll digte-
de det satiriske Fuglakvæði (fuglekvad), hvor han 
karikerer forskellige personer i samfundet som fugle. 

Digtet vakte vrede hos de danske embedsfolk på 
Færøerne, men morskab hos de almindelige borge-
re. På en sørejse i vinteren 1808-1809 forsvandt 
Nólsoyar Páll. 

Følg træpælene opad lige op over den første klippe-
væg. Her ved den 7. træpæl kan du gøre en lille 
afstikker fra ruten og træpælene. Gå ca. 300 meter 
mod syd til du har frit udsyn syd over Borðoyarvík 
og nord mod Haraldsund. Her finder du en lav gård, 
ca. 2x2 meter, som er opført af sten. Dette er en 
udkigspost, som man mener, at Nólsoyar Páll byg-
gede, sandsynligvis i begyndelsen af 1807 , d.v.s. 
midt under Napoleonskrigene, for at holde øje med 
fjendtlige skibe. Her ser du hele Klaksvík, syd mod 
Borðoyarnes, det barske Háfjall og lige ud ser du 
Hálgafelli og Klakkur. Og mod nord Kalsoy med de 
zig zag formede fjelde og den stejle Kunoy.

Nyd de dramatiske fjelde i nord på 
denne tur gennem Nólsoyar Pálls 
udmark og til det gamle tingsted 
Katlarnir

2

Klaksvík  
Katlarnir
Árnafjørður
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Gå tilbage og følg derefter træpælene videre. Du går 
gennem de gamle tørveheder, hvor beboerne i 
Klaksvík gravede og tørrede tørv til brændsel. Nogle 
steder er der ruiner fra de gamle tørvehuse. Der er 
mange fugle i området, bl.a. spove, strandskade, 
hjejle, bekkasin og sildemåge.

Når du kommer til området over Ánir og op mod 
Áarskarð bliver landskabet mere stejlt. Vær varsom, 
for nogle steder kan der være glat i vådt føre.

Áarskarð  er en rigtig saltvandsindsprøjtning. 
Udsigten er storslået ned over den fine, lille bygd 
Árnafjørður og de høje fjelde, der omkranser bygden. 
Mod syd ser du Lisshøvdi, og mod nord inde i bun-
den af dalen ligger det gamle tingsted (side 58), 
Katlarnir, som var den lokale domstol for nordøerne 
i gamle dage. Og til begge sider rager to høje fjelde 
op mod himlen – mod nord Snæfelli og mod syd 
Myrkjanoyrarfjall.  

Mod Katlarnir skal du gå skråt nedad og ind mod 
dalen. Der er varder, men de kan nogle steder være 
svære at på øje på. Du går ind gennem området, der 
kaldes Niðari Snæhjalli. Når du nærmer dig den før-
ste store å inde i dalen, kommer du til et hegn. Gå 
varsomt over hegnet og over åen. Her er den gamle 
Tingsteinur (tingsten) . Katlarnir var det lokale ting-
sted for nordøerne i århundreder, hvor der blev afsagt 
domme over forskellige tvister og forbrydelser. Tinget 
blev holdt om foråret. Man ved ikke, hvornår 

tingstedet blev taget i brug, men der er tegn på at 
det blev nedlagt ca. år 1670-80. Foruden den store 
tingsten er der mindre sten omkring på klippepla-
teauet, som sandsynligvis har været brugt til ting-
handlingerne.

Du kan nu vælge at fortsætte ned til Árnafjørður eller 
gå tilbage til Klaksvík samme vej, som du kom.

Vælger du Árnafjørður skal du gå ca. 500 meter til-
bage mod Áarskarð. Du skal dog ikke gå op til 
Áarskarð igen, men holde nogenlunde samme højde 
som Katlarnir, til du kommer til Rossastígar . Der 
er en passage mellem klipperne, som du kan gå 
nedad. Stil imod spejderhuset, der står længere nede. 
Der finder du stien ned til vejen mellem de to tunnel-
ler.

Der er knap 1 km herfra og ned til Árnafjørður. Bygden 
er en af de ældste på Nordøerne og ernærer sig ved 
lakseopdræt. Der er også gode områder til hummer-
fiskeri på fjorden.

FAKTA

Varighed:  3½ time til Árnafjørður og 4½ time 
tilbage til Klaksvík

Længde: Ca. 8 km til Árnafjørður og 11-12 km 
tilbage til Klaksvík

Sværhedsgrad: Middel til tung. Fladt terræn 
over Klaksvík og ved Katlarnir, men rimelig stejlt 
ved Áarskarð og nogle steder ned til Árnafjørður

Max højde: 440 meter

Børn: Turen er ikke velegnet til små børn under 
ca. 7-8 år

Underlag: Sti afmærket med træpæle den før-
ste del af ruten. Derefter vardesti, hvor stien 
nogle steder kan være lidt udvisket. I området 
ved Áarskarð er der mange klipper og sten

Kort: 611 og 612
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Turen starter på parkeringspladsen nedenfor kirken 
i det centrale Klaksvík. Gå ca 100-200 meter mod 
rundkørslen. Drej til højre og gå 25-50 meter til 
Vágstún. Så til venstre ca 600 meter efter Uppsalagøta 
og siden Nýggivegur. Drej til højre og fortsæt ad Oman 
Eið ca 500 meter, til du kommer til rundkørslen. Drej 
op ad vejen Niðan Horn og fortsæt ca. 400 meter. 
Der drejer du til højre og kommer derefter ind på en 
delvis asfalteret grusvej, som har fået kælenavnet, 
Ástarbreytin (Kærlighedsstien) . Grusvejen går helt 
op til Hálsur.

Du kan også køre op til Hálsur i bil og parkere der. 
Bemærk at grusvejen er noget ujævn.

Selv om stien op på Klakkur ikke er så tydeligt af-
mærket, er den meget let at finde. Når du står ved 
udmarkslågen, sigter du mod det højeste punkt nord 

for dig. Der står også en varde på den første bakke-
top, som du kan orientere dig efter. I begyndelsen 
går du over gamle tørveheder. Hele vejen op på 
Klakkur er der græsbevokset og så godt som ingen 
sten. Dette er et af de få steder i landet, hvor man 
kan stå på ski om vinteren.

Her er mange fugle: strandskader, kjover, bekkasiner, 
hjejler, spover og sildemåger. Man kan også se rav-
ne og ved de sammenfaldne tørvegemmer af sten 
ses skærpiber og engpiber.

I dalen lige syd for Hálsur er der et sted, som de 
gamle kaldte á Vaktini . Sagnet fortæller, at her sad 
folk på vagt efter fjendtlige skibe.

Når du er nået næsten helt op og kigger ned ad 
fjeldets vestside, ser du Fagralíð  . Her lå 

På det lille fjeld, Klakkur, får du en 
storslået udsigt over de smukke 
øer i nord

3

Klaksvík  
Hálsur  
Klakkur
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FAKTA

Varighed: 3 timer, 1½ time fra Hálsur op på 
Klakkur

Længde: 8-9 km

Sværhedsgrad: Let

Max højde: 413 meter

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Først grusvej, derefter græssti

Kort: 611 og 612

folke  højskolen, som blev grundlagt i 1899, indtil den 
blev flyttet til Tórshavn. Her digtede Símun av Skarði 
den færøske nationalsang, ”Tú alfagra land mítt” i 
1906. 

Vær varsom, når du kommer op på toppen af Klakkur. 
Der er stejlt nogle steder. Udsigten fra toppen er 
fremragende. Mod vest ser du Leirvík, Gøtunes og 
Mjóvanes. Længere mod syd kan det lykkes at se 
Nólsoy, hvis sigtbarheden er god. Mod nord smyger 
Kalsoy sig som en lang slange over havet. Øen fik 
for år tilbage kælenavnet, blokfløjten, på grund af 
dens mange tunneller. Der er 4 bygder på Kalsoy. 
Sydligst er Syðradalur, så Húsar, Mikladalur og nord-
ligst Trøllanes, som dog ikke kan ses fra Klakkur. Folk 
valfarter til Mikladalur for at se statuen af Kópakonan 
(sælkvinden), som bygger på et lokalt sagn i bygden. 

Kunoy er den jævnt højeste ø i landet med sine seks 

fjelde over 800 meter. Øen tiltrækker mange vandre-
re, der søger større udfordringer i fjeldene. Mod øst 
ligger Haraldssund, og endelig har vi så Klaksvík, 
som breder sig ud under os. Oprindelig var der fire 
bygder her: Í Uppsølum, í Gerðum, á Myrkjanoyri og 
í Vági. 

Når du kommer ned fra Klakkur, ser du foran dig 
Hálgafelli og siden Háfjall. På den anden side af 
Klaksvík ser du Myrkjanoyrafjall og Kjølur. Det sidste 
navn kommer af, at fjeldet ligner en båd med kølen 
op.

Turen ender på samme sted, som den begyndte.
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Turen starter ved fodboldbanen i den øverste del af 
byen. Fra vejen lige over den vestlige ende af fod-
boldbanen går der en sti opad. De første meter er 
asfalteret vej, dernæst kommer du til en låge til ind-
marken. Stien går ca. 2-300 meter op gennem dyr-
ket jord, før du kommer til lågen til udmarken.

Herfra kan det være svært at få øje på stien, men ca. 
500 meter længere oppe lidt mod højre ser du den 
første varde. 

Oven for den nederste varde er der en ås, der kaldes 
Rossaryggur . Man ser, hvordan stien snor sig op 
ad den. Hvis du vender dig om, har du udsigt over 
Fuglafjørður. Mod vest ses Blábjørg, Jøklaskarð, 
Gjógvaráfjall og Niðan á Hús, hvor folk i Fuglafjørður 
gemte sig for sørøvere i gamle dage. Så kommer 
Nón, (hvor solen rammer ved nónbil, d.v.s. kl 3 om 

eftermiddagen), Breiðaskarð, Kambur, Træla   vatna -
skarð, Tyrlar og Ritafjall (som folk i Fuglafjørður kalder 
Leirvíksfjall).

I september måned har der de seneste år været ar-
rangeret Top Fuglafjørður, som er en tur til 10 af fjel-
dene omkring Fuglafjørður. Med sine 18-20 km er 
turen ret krævende, men enestående flot. Spørg 
nærmere på det lokale informationskontor.
 
Stien fra Fuglafjørður til Hellurnar kaldes Sjúrðargøta. 
Sagnet fortæller, at en kæmpe fra Suðuroy engang 
var kommet til Oyndarfjørður for at prøve kræfter med 
mændene der. Ingen turde møde kæmpen. Folkene 
her tilskyndede ivrigt bonden, Sjúrður, fra Fuglafjørður 
til at udfordre kæmpen, men bonden syntes, at hans 
yngste søn, som også hed Sjúrður, skulle forsøge 
sig. De begyndte at brydes, og Sjúrður besejrede 

En skøn vandretur mellem 
storslåede fjelde ved Fuglafjørður 
ad den gamle bygdesti til Hellurnar

4

Fuglafjørður 
Hellurnar
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kæmpen. For dåden blev han godt belønnet af sin 
far.

På vej op til Fuglafjarðarskarð  passerer du løfte-
stenen Malunar Hav. Sagnet fortæller om malkepigen 
Malan, der var med barn og til grin for de andre 
malkepiger, som hun ikke kunne holde trit med. Da 
tog Malan fat om den 176 kg tunge løftesten, løftede 
den og sagde, at det kunne de andre ikke gøre hen-
de efter. Og heri havde hun ret. Ca. 100 meter vest 
for stien findes Neytakonukeldan. Ved denne kilde lå 
malkepigekruset, som man kunne drikke af.

Oppe på Skarðið ser du to store varder. Det er gam-
mel skik, at hver gang man passerer Skarðið, skal 
man kaste tre små sten på disse varder, mens man 
siger: ”I Gud Faders, Guds Søns og Gud Helligånds 
navn”. Dette gøres, for at man ikke skal fare vild og 
for at få velsignelse på turen. Fra Skarðið kan du 
nordpå se bygden Oyndarfjørður og fjeldene Tindur, 
Knúkur og Sandfelli. Den første søndag i august ple-
jer man at holde folkemøde her med taler og sang.

Fra Skarðið kan man forlænge turen med 40 minut-
ter og gå op til Altarið  øverst på Rustakambur. 
Herfra er der en fin udsigt over øerne og havet i nord.

Hulduheyggjar  ligger til venstre, når du går ned 
fra Skarðið. Her blev en huldrekvinde (side 58) i bar-
selsnød hjulpet af jordemoderen fra Dalbøur i 
Fuglafjørður. Huldrefolkene belønnede hende rigeligt 
for den gode gerning. 

I et andet sagn berettes der om en jordstrid mellem 
bonden i Oyndarfjørður og bonden Gullbrandur i 
Fuglafjørður. Gullbrandur blev dræbt og gemt i 

Gullbrandshellið  og siden begravet i Gullbrandsleiðið 
, forbi hvilket stien passerer.

Når du nærmer dig Hellurnar, går du ned fra Kliv  
og ned ad Spreingisbrekka. Strækningen er stejl, 
indtil du når udmarkslågen.

Har du lyst til at fortsætte på en lidt længere tur, kan 
du gå videre til Oyndarfjørður og følge ruten ad den 
gamle bygdesti fra Oyndarfjørður til Elduvík, som også 
er beskrevet i dette hæfte. Du følger den asfalterede 
vej over til den anden side af fjorden og går ind midt 
i bygden, hvor skolen og kramboden ligger. 

FAKTA

Varighed: 2 timer, 40 minutter ekstra op til 
Altarið

Længde: 6 km

Sværhedsgrad: Middel. Jævn skråning op til 
Skarðið. Der er stejlere på den anden side ned 
til Hellurnar

Max højde: 353 meter (Altarið ligger dog på 
483 meter)

Børn: Turen er velegnet til børn, måske med en 
hjælpende hånd det sidste stykke ned til 
Hellurnar

Underlag: Græssti og nogle steder sten og 
klipper

Kort: 412 og 512
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Du starter ved spejderhuset i Kambsdalur. Stien star-
ter ved åen. Gå over hegnet. Det er svært at finde 
en tydelig sti, og der er ingen varder lige her. Men gå 
skråt opad mod venstre (syd) og hold dig så i nogen-
lunde lige linje fra vejen, der går op mellem gymna-
siet og idrætshallen. 

Du går først over en tørvehede og forbi rester af 
tørvegemmer, som hører til Fuglafjørður. 

Når du kommer op mod Skarðsbrúgv, kommer du 
til en kløft. Gå op mod enden af kløften, hvor der er 
passage op på Skarðsbrúgv  Der finder du den 
første varde. Herfra er der fin udsigt over Fuglafjørður 

og fjeldene omkring byen. Yderst på den sydlige side 
under Borgin stikker en klippeknold ud, som bliver 
nævnt Eingilskahús (engelske hus). I krigstider sad 
der en vagt i Eingilskahús, og når han fik øje på fjendt-
lige skibe, løb han over i Eysturskarð for at advare 
beboerne i Fuglafjørður. Det gjorde han med røg fra 
et bål (glaða) som i gamle dage blev brugt til at ad-
vare og sende beskeder over lange afstande.

Der er også udsigt mod Kalsoy i nord, hvor den tak-
kede Nestindur med sine 788 meter knejser op mod 
himlen. Og Kunoy med det karakteristiske, kæmpe-
store hak i den ellers massive fjeldvæg. Mod øst har 
vi Ritafjall (også kaldet Leirvíksfjall) og lader du blikket 

Kambsdalur 
Skálabotnur

Få ro i sjælen og nyd udsigten over 
Fuglafjørður og Skálafjørður på 
denne dejlige tur forbi Trælavatn 
oppe i højderne

5



Færøerne til fods  |   17  

gå nedad, ser du en gammel vej. Dette er den første 
kørevej til Leirvík. Under vejen ned mod strandkanten 
er Varmakelda - en varm kilde, som man i gamle 
dage mente, havde helbredende kræfter. Kilden er i 
dag en populær turistattraktion.

Området er også omgærdet af mystik. Sidst i 
1800-tallet var to piger på vej til fods fra Leirvík til 
Eiði, hvor de skulle på besøg i 14 dage. Men pigerne 
forsvandt sporløst. Der blev igangsat en eftersøgning 
i hele den nordlige del af Eysturoy. Under Varma-
keldu eiði fandt man nogle ejendele som tilhørte den 
ene af pigerne. Nogle beboere i Fuglafjørður havde 
set to shetlandske skibe under Varmakeldueiði og 
en båd, der roede ind mod kysten. Der er teorier om, 
at pigerne er blevet bortført og bragt ombord på 
skibene, men deres skæbne henstår stadig i det 
uvisse.

Du kommer nu til Trælavatn, hvor der om sommeren 
er en stor koloni af sildemåger. Der er også strandska-
der, gæs og andre fugle. Bortset fra fuglelydene 
hersker der en meditativ fred her. Du skal holde dig 
til den nordlige side af søen, hvor du kommer ind på 
den gamle vardesti. Stien løber jævnt, men terrænet 
er ujævnt og stenet. Parallelt ca. 100 meter syd for 
stien er der nogle varder, der viser grænseskel i ud-
marken . Pas på ikke at gå forkert!

Når du ser den lange fjord helt syd mod Toftavatn 
med Nólsoy i baggrunden, drejer vardestien langsomt 
mod højre . Lige ud på den anden side af fjorden 
har du den flotte Reyðafelstindur foran dig. Vær var-
som når du går ned gennem Rossastígar, da der er 
stejlt nogle steder. Det kan være svært at få øje på 

varderne. Men længere nede på sletten er der varder. 
Gå imod dem.

Ned mod Tundradalur er det bedst at gå langs åen 
på den sydlige side (venstre side). 

Et sagn fortæller, at engang for længe siden var der 
fire mænd fra Hattarvík, Floksmenninir, som ville læg-
ge alle Færøerne under sig. De gik hårdt frem, men 
omsider blev de taget og dømt til at blive styrtet ned 
fra det stejleste område ved Valaknúkar  Dommen 
blev eksekveret, og de blev begravet ved Tingsteinur 
 neden for Valaknúkar.

Du kommer ned på hovedvejen i nærheden af ben-
zinstationen. Har du lyst til at gå længere, kan du 
fortsætte fra Skálabotnur til Selatrað. Det tager ca. 
3½ time mere. 

FAKTA

Varighed: 2 timer

Længde: 3,5 km

Sværhedsgrad: Middel. Lidt tungt at komme 
op fra Kambsdalur, siden går stien gennem fladt 
terræn, indtil det begynder at gå ned mod 
Skálabotnur

Max højde: 373 meter

Børn: Turen er rimelig velegnet til børn. Vær dog 
varsom ned fra Trælavatnaskarð og ned over 
Rossastígar

Underlag: Delvis udvisket græssti op til områ-
det før Trælavatn. Derfra græs/stensti med 
varder. Nogle steder sten og klipper

Kort: 411 og 511

Særlige bemærkninger: Bygden Skálabotnur 
bliver nogle steder kaldt Skálafjørður
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Turen starter ved den gamle krambod i Oyndarfjørður 
. Gå 50 meter over mod skolebygningen, drej så 
til venstre og gå ca. 500 meter til du kommer til en 
fårefold øverst i bygden. Der, hvor svinget drejer igen 
mod højre, skal du gå ind i udmarken . Gå ca. 100 
meter opad med stengærdet på højre hånd og drej 
så til venstre ad stien. Efter nogle minutter kommer 
du til varderne.

Når du har gået ca. en kilometer, kommer du til 
Elduvíkslíð, den græsbevoksede hældende bjergside 
mellem de to bygder. Mod venstre ser du fjeldene 
Middagsfjall og Tyril. Og til højre har du fin udsigt til 

den nordlige del af Kalsoy. Læg især mærke til de to 
karakteristiske fjelde, den takkede Nestindur og den 
noget flade Borgarin, som sammen udgør en flot 
harmoni. 

Det var i området under Nestindur, at Páll Fangi i 
1600-tallet gemte sig for myndighederne, fordi han 
var efterlyst for mord. Páll var bondesøn i Mikladalur. 
En tjenestepige på gården var forelsket i ham, men 
han gengældte ikke hendes følelser. Den forsmåede 
tjenestepige hævnede sig ved at insinuere, at Páll 
havde myrdet sin far, fordi denne havde foræret hans 
lillebror gården. Páll blev dømt for mord og sat i 

Oyndarfjørður  
Elduvík

Nyd turen på den gamle bygdesti fra 
Oyndarfjørdur til den charmerende 
bygd, Elduvík

6
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fængsel i Tórshavn, men tre gange lykkedes det ham 
at flygte fra fængslet. Den ene gang gemte han sig 
et helt år i en hule i det uvejsomme område under 
Nestindur. 

I Elduvíkslíð er der ret stejlt, men stien er udmærket. 
Længere fremme har du udsigt til den lille bygd 
Funningur, der ligger kilet mellem de høje fjelde på 
den anden side af fjorden. Et af dem er Slættaratindur, 
som med sine 880 meter er det højeste fjeld på 
Færøerne.

Efter ca. 3 km dukker synet af den smukke bygd, 
Elduvík, frem. Elduvík er en gammel bygd. Det vides 
ikke præcist hvor gammel, men ifølge historiske do-
kumenter stammer den i hvert fald fra år 1350-1400, 
men den kan godt være ældre. Elduvík har bevaret 
meget af sit gamle, charmerende præg. 

I gamle dage var der ikke kirke i bygden, og derfor 
skulle betydningsfulde kirkelige handlinger foregå i 
Oyndarfjørður, bl.a. begravelser. Når du kommer til 
bygden ser du på højre side af vejen en flad klippe 
. Den hedder Líksteinur (ligsten). Det var her, folk 
i Elduvík sagde farvel til kisten med den afdøde, før 
den blev ført til Oyndarfjørður. Elduvík fik først kirke i 
1951.

I den vestlige ende af bygden er der en storslået kløft, 
Elduvíksgjógv , som absolut er et besøg værd.

FAKTA

Varighed: 1 time

Længde 3-4 km

Sværhedsgrad: Let. Fladt terræn, men folk 
med tendens til højdeskræk vil måske synes, at 
området nedenfor stien er noget stejlt

Max højde: Ca. 145 meter 

Børn: Velegnet til børn. Hold dem dog på stien, 
da der er stejlt visse steder nedenfor stien

Underlag: Græssti med varder den første del.
Derefter tydelig sti med græs- og stenunder-
lag

Kort: 412



20   |  Færøerne til fods

Denne tur starter ved sandstranden i bygden 
Skálabotnur, som også bliver kaldt Skálafjørður. Du 
går tværs over sandstranden til fjordens vestlige arm. 
Så går du ca. 1 km ad landevejen, til du kommer til 
Innara Ennisá , nord for et stenbrud. Her går du 
op. Gå ud gennem porten og hold dig på venstre 
side af åen. Ruten er velafmærket med varder. Øverst 
i det stejle terræn går du over et stenfyldt stykke, 
Ennisstíggjur . Her gælder det om at holde sig til 
stien og tage sig i agt for løse sten.

Helt oppe løber stien et langt stykke gennem jævnt 
terræn. Landskabet er først stenet, siden er der 

grønsvær, men der er også sumpet, og her må du 
passe på de bløde steder, der kan være ganske dybe. 
Du ser vidt omkring heroppefra. Mod øst Støðlafjall, 
Gøtueiði, Borðoyarnes og Sigatindur. Nordpå ser du 
de høje fjelde på den nordlige del af Eysturoy, bl.a. 
Slættaratindur, som er Færøernes højeste fjeld. Oven 
over dig knejser Reyðafelstindur, og Eysturoyarsyllin 
trækker sit søjlebasaltbånd gennem landskabet. 
Forestil dig de vældige naturkræfter, som var på spil, 
da lavaen trængte op nedefra og pressede sig ind 
imellem basaltslagene for mere end 50 millioner år 
siden. 

Skálabotnur  
Selatrað

En vandretur på tværs af Eysturoy 
med storslåede klippeformationer og 
grønne enge
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Sagnet fortæller om bonden Ormur fra Skála – en 
morder og fåretyv. Han havde dræbt bonden fra Oyri 
og hans søn. Ormur blev på Eysturoys ting, 
Stevnuválur, dømt til at miste livet for sine ugerninger. 
Stevnuválur er en høj ved åen, der løber Millum Fjarða, 
ca. 50-100 meter syd for det sted, hvor Heltnará 
løber ud i Fjarðará. Da dommen var forkyndt, flygte-
de Ormur til hest og red just denne vej, hvor du nu 
går. Mændene satte efter ham. På skråningen styr-
tede hesten, og Ormur måtte fortsætte til fods. På 
Selatraðsskarð blev han indhentet af en mand med 
en kniv, der kastede sig efter Ormur og huggede 
hans akillessene over. Så blev Ormur grebet og hen-
rettet. De begravede ham ved Stevnuválur. Herfra er 
der udsigt over hele det område, hvori han havde 
begået sine forbrydelser.

Når du har kurs mod Selatrað, har du Borgarfelli på 
venstre hånd. Du kan nu se vestover mod Streymoy 
med fjeldene Sornfelli og Skælingur. Når du er kom-
met ned fra sletten, har du udsyn nordpå gennem 
Sundalagið, og du ser også over mod bygden Hósvík. 
Mod syd ser du Tangafjørður, Kollafjørðurs udmun-
ding og de nordligste huse i bygden Kollafjørður.

Oven over bygden Selatrað går der en sti nær ved 
stien fra Skála. Pas på ikke at vælge den forkerte sti! 
Hold dig til varderne ved stien til højre . Når du er 
kommet ned mod indmarksgærdet, skal du over en 

å, som løber i nærheden af en fårefold af sten. Gå 
igennem gærdeleddet og følg kreaturstien ned til 
bygden.

Selatrað er et sted, hvor den færøske spejderbevæ-
gelse ofte samles og har lejre. 

FAKTA

Varighed: 3 timer

Længde: 7 km

Sværhedsgrad: Middel/tung. Fra kørevejen og 
op er der stejlt og tungt at gå. Når du kommer 
helt op, er terrænet nogenlunde jævnt. Ned til 
Selatrað er der græsbevokset

Max højde: 360 meter 

Børn: Ikke velegnet til børn under 8-10 år, da 
den første del af turen er tung og stejl

Underlag: Græssti med varder, men flere ste-
der stenet og klipper

Kort: 410, 411, 510 og 511

Særlige bemærkninger: Skálabotnur bliver 
nogle steder også kaldt Skálafjørður



22   |  Færøerne til fods

Slættaratindur er et must på Færøerne. Som landets 
højeste fjeld har det en dragende effekt på både sto-
re og små, færinger og udlændinge. 

Du starter turen på Eiðisskarð, som er passet mellem 
Eiði og Funningur. Gå over hegnet ved parkerings-
pladsen, hvor Eiðisskarð er højest. På dette første 
stykke er der ikke nogen decideret sti op til 
Slættaratindur, men hold dig i lige linje fra parkerings-
pladsen, når du går opad. Hegnet har du på højre 
side.

Når du kommer op i ca. 670 meters højde, eller efter 
ca. 30-40 min, kommer du op til stien, som fører op 

til toppen . Stien skråner mod venstre opad. Her 
er du allerede så højt oppe, at du har fin udsigt til 
bl.a. Haldórsvík med den 8-kantede kirke og en per-
lerække af fjelde, der omkranser bygderne her i nord. 
Alt i selskab med fårene, der græsser her ved toppen 
af Færøerne.

Følg stien godt en kilometer opad. Så kommer du til 
et punkt, ca. 30 højdemeter fra toppen, hvor stien 
slår et sving og ligesom går mod højre igen . Der 
er flere spor af stier heroppe, men det anbefales at 
gå op på ryggen af fjeldet lige der, hvor du drejer om 
hjørnet. Efter nogle meter har du stien igen, hvor du 
går skråt opad med toppen til din højre side. Vær 

På Slættaratindur har du hele 
Færøerne for dine fødder. Gå ikke 
glip af den fabelagtige udsigt fra 
øernes højeste fjeld
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varsom her, da der kan være løse sten og ret sandet. 
De sidste par meter op til toppen er ligesom en klip-
petrappe. Her skal du også være agtpågivende, da 
det er stejlt på din venstre side.

Mærk suget i maven på toppen. Udsigten er intet 
mindre end formidabel. Især hvis du rammer en klar, 
solrig dag, så har du udsyn over så at sige hele 
Færøerne. Ja, det bliver tit sagt, at hvis vejret er sær-
lig klart og tørt, kan man se helt over til Vatnajøkull i 
Island. Strækningen er 550 km. Eksperter er dog 
noget i tvivl, om det kan lade sig gøre, og at der 
eventuelt kan være tale om særlige luftspejlinger.

Der er tradition for, at færinger valfarter til Slættaratindur 
på årets længste dag 21. juni. Der kan man opleve 
solnedgangen og så få timer senere se solen stå op 
igen. Ventetiden bliver brugt til kædedans, fælles-
sang, og i madpakkerne er der typisk skerpikjøt 
(vindtørret fårekød), tørret fisk og  hvalkød sammen 
med en stærk kop kaffe til at holde sig vågen på.

Gå ned samme vej, som du gik op. Da det kan være 
svært at pejle sig ind på, hvor det nu var, du kom op 
på toppen, kan det være en god idé at lægge en 
rygsæk, et farverigt tørklæde eller en sweater ved 
“trappen” så du kan se, hvor nedstigningen er. Vær 
varsom på vejen ned, da sandet kan skride under 
fødderne i tørt vejr, ligesom stenene kan være glatte 
i vådt føre.

FAKTA

Varighed: 2-2½ time

Længde: 5-6 km

Sværhedsgrad: Middel. Noget tungt fra 
Eiðisskarð og op til stien, der fører mod toppen

Max højde: 880 meter

Børn: Turen er velegnet til børn. Hold dog eks-
tra øje med børnene på toppen, hvor der er 
meget stejlt visse steder

Underlag: Delvis synlig græssti det første styk-
ke. Derefter tydelig mere stenet sti og klipper

Kort: 412

2 METER FORSVANDT

De færøske skolebørn bliver nødt til at terpe 
fjeldene på ny i geografitimerne. Nye opmålinger 
af Færøernes højeste fjeld, Slættaratindur, viser 
nemlig, at landets højeste tinde er to meter la-
vere end hidtil antaget.

Gamle opmålinger sagde 882 meter, men de 
nye siger kun 880 meter over havets overflade. 
Slættaratindur har dog stadig en tryg førerplads 
som landets højeste fjeld. Det næsthøjeste, 
Gráfelli, der ligger lige overfor Slættaratindur, er 
856 meter. 
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Saksun er et af de skønneste og 
mest specielle steder på Færøerne. 
Og turen til den dejlige nabobygd, 
Tjørnuvík, er en uforglemmelig 
oplevelse

Saksun
Tjørnuvík

9

Turen starter ved parkeringspladsen nedenfor 
Dúvugarðar, som ligger på den nordøstlige side af 
den store kløft i Saksun. Dúvugarðar er en flere hund-
rede år gammel, fredet kongsbondegård, sum i dag 
er museum.

Gå ca. 50 meter.  Når du er kommet over broen ved 
Skipá, drejer du straks til højre og går ca. 2-300 
meter op gennem indmarken langs åen. 

Når du kommer til udmarken, skal du gå lige op over 
den første klippevæg – ca. 30 højdemeter - til omtrent 
samme højde, som vandfaldet starter. Herfra skal du 
kigge skråt opad mod nordøst. Der, på bakkekanten 
i horisonten, ser du en varde ca. en kilometer væk. 
Brug den som pejlemærke. De første ca. 200 meter 
går du i nogenlunde samme højde, og derefter kom-
mer du ind på stien, som fører op mod varden.

Saksun er et af Færøernes absolut skønneste steder. 
Stedet er ganske enkelt vidunderligt med den smuk-
ke lagune, som ligger omkranset af sand inde i fjor-
den. Og de høje fjelde giver området et skær af 

mystik, men ikke mindst ufattelig skønhed. Fjorden 
her var før i tiden en god naturhavn, men efter et 
kraftigt uvejr i 1600-tallet blev fjordmundingen blo-
keret med sand.

På vejen op mod varden kan stien enkelte steder 
være udvisket, men når du kommer op til varden , 
er der vardesti hele vejen til Tjørnuvík. Varderne fører 
dig nu i en mere østlig retning ind mod området 
Frammi í Dal, hvor elven, Gellingará, smukt bugter 
sig ned gennem dalen. Her hersker der en særlig 
fred, som giver ro i sjælen og smil på læben. 

Du nærmer dig nu Tjørnuvíksskarð, og stien går lang-
somt opad. På Tjørnuvíksskarð  får du den fineste 
udsigt til den nordlige del af Eysturoy. Herfra ser du 
de karakteristiske klippesøjler, som rejser sig i havet, 
Risin og Kellingin (Kæmpen og Kællingen). Historien 
om de to er, at de blev sendt til Færøerne for at 
trække øerne til Island. Kæmpen blev stående i ha-
vet, mens hans kone klatrede op på bjerget Eiðiskollur 
for at binde Færøerne sammen, så kæmpen kunne 
trække øerne afsted. Hun tog så hårdt fat, at den 
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FAKTA

Varighed: 2 ½ - 3 timer 

Længde: 6-7 km

Sværhedsgrad: Middel. Noget tungt fra 
Saksun og op til den første varde

Max højde: 522 meter

Børn: Turen er velegnet til børn

Underlag: Græssti og enkelte steder sten og 
klipper det første stykke. Derefter vardesti, for 
det meste med græsunderlag

Kort: 312
nordlige del af Eiðiskollur revnede. Forberedelserne 
tog længere tid end ventet, og da de to skulle til at 
begive sig hjemad til Island, stod solen op og for-
vandlede dem begge til klippesøjler.

Fra Tjørnuvíksskarð ser du også Slættaratindur og 
Gráfelli, som med sine henholdsvis 880 og 856 me-
ter er de to højeste fjelde på Færøerne.

Følg varderne hele vejen ned til Tjørnuvík. Bygden er 
med sin tætte bebyggelse en meget smuk og char-
merende del af Færøerne. Tjørnuvík er kendt for sin 

særlige kirkesang, Kingo-sangen, som er en gammel 
salmetradition, der har sit udspring i den danske 
salmedigter Thomas Kingo. Bygden har et kor, der 
optræder med kingosange. Tjørnuvík har også en fin 
sandstrand og flotte bølger, der tiltrækker mange 
besøgende.
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Turen begynder ved Myllá, som løber nord for mis-
sionshuset i Hvalvík. Gå langs åen, ind gennem lågen 
og siden ad den gamle kreatursti. Der går en sti langs 
åens nordside. Ca. 200 meter fra Hvalvíksgjógv  
står den første varde. 

Efter Eggjarmúli  er der en fin udsigt ind gennem 
Saksunardalur, der er landets længste dal. Herfra 
følger stien SEV´s el-linje helt til Vestmanna. SEV er 
det landsdækkende el-selskab. Den første gravko, 
der blev købt til landet, kom til Hvalvík. Den blev kaldt 

Hvalvíkkoen. Engang ville man låne den til et eller 
andet arbejde i Vestmanna. Den blev da transporte-
ret over Hvalvíksskarð ad denne sti.

Du passerer en varde, bygget på en stor sten, der 
kaldes Kellingarsteinur . Stien deler sig i to stier 
ved næste varde efter Kellingarsteinur – den sydlige 
går til Kvívík og den nordlige til Vestmanna. Og du 
skal altså tage den nordlige.

Oppe på Hvalvíksskarð har du udsigt til Mýrarnar og 

På denne skønne tur fra Hvalvík til 
Vestmanna får du foruden 
bjergtagende fjelde og søer også 
indblik i en del af Færøernes 
el-udvikling
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en af de første SEV-dæmninger, der blev bygget først 
i 60’erne. Her er der også en lille vindmøllepark. Mod 
syd ses en fjeldrække med Egilsfjall, Goturshálsur, 
Sátan og Skælingsfjall, og på øen Vágoy er der bl.a. 
fjeldtoppene Reynsatindur og Heldarstindur.

Lige foran os har vi Loysingafjall. En lille pige fra 
Vestmanna var blevet borte i bygden og var ikke til 
at finde nogen steder. Dagen efter fandt en fårehyr-
de hende langt oppe på Loysingafjall. Hun fortalte, 
at en mand i hvide klæder havde ført hende ved 
hånden og givet hende noget at spise. Ingen kend-
te noget til denne mand.

Varderne og SEV-linjen fører dig ned på venstre side 
af Bjerndalsgjógv . Pas på, når stien drejer sydover, 
her er stejlt og dybt ned.

Ned til Vestmanna er der nu to muligheder. Ved dæm-
ningerne ved Fossá deler stien sig. Du kan følge 
kørevejen og gå ned til Á Fjørð  eller gå over den 
første dæmning, fortsætte efter varderne til 
Vestmanna langs med Gjógvará  og ned på 
Miðjalsbrekka .

Der fortælles om en ung malkepige, som var blevet 
borte ved Gjógvará en regnvejrsdag med meget vand 
i åen. Hun snublede og faldt ned i kløften og førtes 
med vandet ned til det store vandfald. Det var utæn-
keligt at slippe levende fra det fald. Da hun ikke vend-
te hjem, gik folk ud for at lede. Men man fandt ikke 
noget lig. Pigen var dog ikke død. Nøgen og forkom-
men lå hun nede i kløften og klamrede sig til en sten, 
mens hun hørte folk kalde på sig. Hun turde ikke 

svare af frygt for huldrefolk (side 58) og trolde. Først 
dagen efter, da regnen var aftaget, turde hun nærme 
sig husene. Det var et under, at hun kom fra hæn-
delsen med livet i behold.

Før Færøerne fik sin første undersøiske tunnel mellem 
Streymoy og Vágoy i 2002 var færgehavnen i 
Vestmanna omdrejningspunktet for trafikken til og fra 
lufthavnen i Vágar.

FAKTA

Varighed: 3½ time, hvis du i Vestmanna går 
ned til Á Fjørð, eller 4 timer, hvis du går ned 
langs Gjógvará

Længde: 10 km 

Sværhedsgrad: Middel. Fra Hvalvík er det lidt 
tungt at gå op ad fjeldet. Ellers er stien let at gå 
på

Max højde: 385 meter

Børn: Ikke velegnet til børn under ca. 8 år. Vær 
varsom med børn ved Bjerndalsgjógv

Underlag: Græsbevokset vardesti. Nogle ste-
der sten og klipper

Kort: 310, 311 og 411
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Denne tur begynder ved Búnaðarstovan (landbrugs-
center) i Kollfjarðardalur. Ved Búnaðarstovan løber 
tre åer ned i Kollfjarðardalur. Turen begynder ved den 
midterste, Brekká , nord for Búnaðarstovan. Gå 
langs åen og se efter varden oppe på højen. 

Du krydser Oyggjarvegur  og ved den første varde 
drejer du nordover. Ved den anden varde kommer 
du til Skælingsvatn . Denne indsø har også haft 
andre navne, og et af dem er Nykatjørn. Tidligt i tiden 
har folk observeret, at der var et eller andet levende 
og usædvanligt stort i indsøen, og ud fra datidig tan-
kegang måtte det være nøkken (side 58), et væsen, 
der ofte ligner en hest, og som bor i indsøer. Der går 
historier om folk, som har prøvet at fange dette væ-
sen - og har fået kæmpestore ørreder i fangstnettet. 
Dette er grunden til, at nøkken og navnet Nykatjørn 
forsvandt. Søen kaldes også Tjørnin á Brekkunum.

Ved Skælingsvatn støder tre udmarker op til 

hinanden: Norðari Skælingshagi, Hagin Uttan Fyri 
Húsini i Leynum og Heygshagi i Kollafjørður. Her 
krydser også flere stier hinanden: Den gamle 
Oyggjargøtan, den sti vi følger fra Kollfjarðardalur til 
Leynar, og stien til bygden, Skælingur. Pas på ikke 
at tage den forkerte sti.

Her bør du dog gøre en lille afstikker fra stien og gå 
nogle hundrede meter mod syd til klippeplateauet, 
Stórareyn , som er et fantastisk, geologisk scene-
ri. Sæt dig på plateauet og nyd udsigten. Mærk også 
stilheden, varmen fra klipperne og drøm dig millioner 
af år tilbage, da dette sted blev skabt. 

Syd for os rejser Skælingsfjall sig med alle sine 767 
meter. Tidligere mente man, at det var Færøernes 
højeste fjeld, men da man blev i stand til at måle 
højderne mere nøjagtigt, viste det sig, at Skælingur 
var over 100 meter lavere end det højeste fjeld, 
Slættaratindur. På årets længste dag er det tradition 

Drøm dig millioner af år tilbage på 
denne tur forbi stolte klipper og 
smukke søer
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FAKTA

Varighed: 1½ time 

Længde: Ca. 3 km

Sværhedsgrad: Rimelig let. Fra Kollfjarðardalur 
til varden på bakketoppen er det dog lidt tungt 
at gå op. Resten af turen er let

Max højde: 260 meter

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Græsbevokset sti, nogle steder ste-
net

Kort: 410

at gå op på Skælingsfjall for at se solen gå i havet, 
for et par timer senere at stå op igen. 

Fjeldet nord for Skælingsvatn hedder Sátan. Her 
løber Streymoyarsyllin, og på fjeldhylderne ses ofte 
malemukker. 

Gå tilbage til stien, hvor du kom fra, og fortsæt mod 
Leynar. Videre fremme har du udsigt til Vágoy mod 
vest, og siden også Koltur mod syd. Varderne leder 
dig hele vejen ned til bygden Leynar.

Den smukke bygd er et yndet sommerhusområde, 
og stranden lokker mange mennesker til på varme 
sommerdage.
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Denne tur kræver noget logistik, for der er ingen 
busforbindelse til hverken start- eller slutpunkt. Du 
kan tage taxa eller få nogen til at køre dig. En anden 
mulighed, hvis I er to eller flere, er at have to biler. I 
stiller den ene i Norðadalur og tager så med den 
anden bil op til Skeiðsskarð, hvor turen starter. 
Bemærk at “parkeringspladsen” på Skeiðsskarð er 
ret stenet, så kør varsomt.

Fra det flade område på Skeiðsskarð  drejer du 
mod venstre, hvor du finder en græs/grusvej. Allerede 
her er udsigten fantastisk. Området var for millioner 
af år siden en geologisk tumleplads, som har resul-
teret i de enestående klippeformationer omkring dig.
Nyd også udsigten over Vágoy med den specielle 
Trøllkonufingur (troldkvindens finger), som så vidt 
vides første gang blev besteget i 2012. Til højre knej-
ser Skælingur, som med sine 767 meter er blandt de 
højeste fjelde på Færøerne. Og lige over dig, på ven-
stre side, har du det mystiske Sornfelli, som i mange 
år skabte politiske gnidninger på Færøerne.

I 1963 satte Nato radarer op på Sornfelli for at over-
våge fly- og skibstrafik i Nordatlanten. Inde i fjeldet 
er der mange rum og snørklede gange, hvor Nato-
folkene havde deres daglige arbejde. Almindelige 
borgere havde ikke adgang til denne del af fjeldet. 
Aktiviteten på Sornfelli medførte protester fra aktivister 
og politikere, og i nogle år i 80’erne blev der arran-
geret fredsdemonstrationer fra Mjørkadalur, som 
ligger på den anden side af Sornfelli, til Torshavn. 
Siden 2010 har der ikke været militær aktivitet på 
Sornfelli.

Efter ca. 1½ km kommer du til et område med store 
sten. Her bliver stien lidt utydelig, men du ser dog 
stien på den anden side af stendyngerne. Du nærmer 
dig nu Skoradalsegg. Vær varsom ca. 200 meter fra 
Skoradalsegg, hvor der er et stejlt område, der kan 
være stenet eller glat. 

På den anden side af Skoradalsegg kommer du ind 
i en anden verden. Her er der græs og forholdsvis få 

På vandringen efter den gamle sti til 
Norðadalur er du på første parket til 
et af Færøernes absolut mest 
vidunderlige og bjergtagende 
naturscenerier
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klipper og sten. Der hersker en særlig fred, som kun 
bliver brudt af lydene fra fugle og får – og måske en 
enkelt båd ude på fjorden. De første meter er stien 
lidt utydelig, og det kan synes som om, der er flere 
stier. Hold dig til stien, der går ca. 50 meter lige ud, 
og som langsomt skråner nedad. Efter ca. 4-500 
meter støder den gamle sti fra bygden Skælingur ind 
i din rute. 

Læg mærke til de flotte varder, der er opført af sten 
i området. Følg varderne lige ud og op mod 
Vatndalsegg.  Stien opad kan være lidt stejl og 
tung, men den er kort. Og udsigten fra Vatndalsegg 
er det hele værd. Skal du vælge et sted til kaffepau-
sen, så kan dette sted stærkt anbefales. Her ser du 
de flotte klippeformationer på Likkureyn og Núgvan. 
Videre ude på havet er øerne Koltur, Hestur og læn-
gere væk Sandoy og Suðuroy. Og glem ikke søerne 
nede i dalen. 

Højen ca. 50-100 meter på højre side af stien hedder 
Stroyisklettur . Sagnet fortæller, at beboerne i 
Norðadalur og Skælingur lå i strid om området i 
Skoradalur. Bonden i Norðadalur og bonden i 
Skælingur udkæmpede en kamp, som skælingsbon-
den vandt. Bonden fra Norðadalur, som hed Stroyur, 
blev dræbt og siges at ligge begravet ved højen, som 
i dag bærer hans navn. Og Skoradalur tilhører stadig 
bygden, Skælingur.

Stien ned i dalen og forbi søerne er utydelig. Hold 
dig derfor til venstre for den store sø og åen langs 
søen. Lidt længere fremme mødes åen med en anden 

å fra venstre. Der foran dig er der en lille høj. Hold 
dig til venstre for højen, og gå varsomt ud mod kan-
ten, hvor du finder en varde. Her er Áarstíggjur , 
som er stien ned mod Norðadalur. Vær varsom i 
stien, hvor der kan være glat og stenet.

Derefter går du ned mod vejen og derefter til venstre 
mod porten.

 

FAKTA

Varighed: 2½ time

Længde: 6½-7 km

Sværhedsgrad: Let til middel. Lidt stejlt og 
stenet gennem Áarstíggjur

Max højde: Ca. 490 meter

Børn: Velegnet til børn. Vær dog ekstra påpas-
selig lige før Skoradalsegg og i Áarstíggjur

Underlag: Grus/græsvej, derefter sti delvis med 
varder. Enkelte steder grus og klipper, især ved 
Áarstíggjur

Kort: 409 og 410
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Du starter gåturen ved skiltet i bygden, som viser 
stien ud til Mykineshólmur. Det første stykke går det 
opad på den grønne græssti, der er trådt gennem 
århundreder. Oppe, hvor terrænet bliver fladt igen, 
bliver du mindet om, hvor barsk livet kan være på 
denne klippeø. Her står mindestenen over de, der 
gennem tiderne er døde på havet eller faldet i bjer-
gene . Stenen blev rejst i 1939. 

Følg stien og efter nogle hundrede meter drejer du 
ned mod højre fra fjeldkammen. Det kan virke meget 
stejlt her, men stien er tryg og god at gå på. Når du 
nærmer dig broen, kommer du til området Lambi , 
som er et af de største områder på Færøerne, hvor 
lunder (søpapegøjer) yngler. Området er fyldt med 
tusindvis af huler, som er lundernes hjem, og sjældent 
har du naturens fugle så tæt på som her i Mykines. 
De står lige foran dine fødder, og flyver tæt forbi dig. 
Her, før du kommer helt ned til broen, er der også 
spor efter dyrkning i tidlige tider . Botanikere mener, 

at korn er blevet dyrket her ca. år 650, d.v.s. før vi-
kingetiden. Først munke, der dyrkede havre, og der-
efter vikinger, som har dyrket byg. Men arkæologer 
har fremsat kritik af denne teori på grund af mang-
lende beviser. 

Mykineshólmur
Lunderne og sulerne elsker den. Det 
kommer du også til. Få naturen helt 
ind under huden på denne 
fantastisk smukke rejse til fuglenes ø
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Så kommer du til den 35 meter høje hængebro. Mærk 
suget i maven mens du går over og glem ikke at 
kigge ned i bølgerne. Vend også blikket ind mod 
fjeldsiderne, hvor der er fugle overalt – suler, lunder, 
rider og mallemukker. Ekkoet fra dem slår frem og 
tilbage i fjeldvæggen og står ikke tilbage for en kon-
certsal. 

Ude på holmen har du flot udsigt til hele den vestlige 
og sydlige del af Færøerne, idet du både kan se 
Vágoy, Hestur, Koltur, den sydvestlige del af Streymoy, 
Sandoy, Skúvoy, Stóra Dímun, Lítla Dímun og 
Suðuroy. 

Følg stien skråt opad og gå ud mod fyrtårnet. Er du 
nysgerrig og frygtløs kan du gå op mod skrænten 
og følge den ud mod fyret. Vær dog varsom, for her 
er der meget stejlt helt ned i havet. På klippeafsat-
serne sidder sulerne, som har en særlig forkærlighed 
for Mykineshólmur. Dette er nemlig det eneste sted 
på Færøerne, som er hjemsted for sulen. Herfra har 
du også udsigt til de flotte bjerge på den nordlige del 
af Streymoy.

Før i tiden boede der tre familier på Mykineshólmur, 
hvis opgave det var at passe fyret. Under 2. verdens-
krig var dette et farligt og udsat arbejde, fordi tyske 
fly tit angreb fyret. På skrænten ca. 200 meter fra 
fyret står resterne af det gamle beskyttelsesrum, som 
familierne benyttede under bombardementerne . 
I 1970 blev fyret automatiseret, og da flyttede de 
sidste fra holmen.

Det er en særlig følelse at komme ud til fyret og der-
med det vestligste punkt på Færøerne. Fyret blev 

bygget i 1909, og det var i forbindelse med det byg-
geri, at den første bro blev bygget til Mykineshólmur.
Her ved fyret har du den mest fantastiske udsigt ned 
over klippesøjlerne nede ved havet, hvor sulerne bor. 
Og ude på havet har du fiskebankerne, hvor færinger 
gennem århundreder har fisket til livets ophold. 

Når du skal hjem igen, kan du vælge at gå samme 
vej, som du kom, eller du kan gå ned forbi fyret og 
finde stien hjem længere nede.

FAKTA

Varighed: Ca. 2½ time

Sværhedsgrad: Middel. Folk med tendens til 
højdeskræk kan føle det noget stejlt fra fjeld-
kammen ned mod broen. Lidt tungt op fra bro-
en og hjem igen mod bygden

Max højde: Ca. 125 meter

Længde: 7-8 km

Børn: Velegnet til børn. Ved broen til 
Mykineshólmur er der stejlt, så der skal man 
være ekstra agtpågivende med mindre børn

Underlag: Græssti. Enkelte steder klipper og 
jord

Kort: 110

SULERNE ELSKER 
MYKINESHÓLMUR

Mykineshólmur og klipperne omkring holmen, 
Píkarsdrangur og Flatidrangur, er det eneste 
sted på Færøerne, hvor der er havsuler (Morus 
bassanus). Fuglen kommer til Mykineshólmur 
omkring 25. januar og forlader den igen ca. 11. 
november, når ungerne er flyvefærdige. Med sit 
vingefang på ca. halvanden til to meter er sulen 
den største fugl på Færøerne.
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Bøur 
Gásadalur

På vandring ad den gamle bygdesti 
til den smukke perle, Gásadalur, 
som indtil for få år siden var en af 
de mest isolerede bygder på 
Færøerne
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Turen starter i dalen ca. 3 km vest for bygden Bøur. 
Stien begynder omkring en kilometer til venstre for 
tunnelindgangen. Du kan se stien, som bugter sig 
op ad Gásadalsbrekkan.

Gásadalur har været en af de mest isolerede bygder 
i landet. Det var vanskeligt at komme til fra søsiden, 
og det var først i 2004, da tunnelen blev sprængt 
igennem, at bygden fik vejforbindelse. Det var denne 
sti, beboerne i Gásadalur brugte, når de skulle til 
nabobygderne for at handle eller havde andre ærin-
der. I 1983 fik bygden dog helikopterforbindelse.  

På den første strækning er stien stejl og løber tæt 
ved fjeldkanten . Vær derfor overordentlig forsigtig, 
men glem ikke at nyde den enestående udsigt over 
Sørvágsfjørður, Tindhólmur, Gáshólmur og øen 
Mykines. Det lykkedes i 2014 to mænd at bestige 
alle fem spidser på Tindhólmur. 

Der er ingen kirke i Gásadalur, og man benytter sko-
len til gudstjenester. Kirkegården er fra 1873. Før den 
tid blev folk begravet i Bøur. Kisten blev båret op over 
fjeldet og ned til Bøur. Det var en meget tung tur, og 
det eneste sted, hvor bærerne kunne hvile sig, var 
ved Líksteinurin (ligstenen), som man kommer til 
midtvejs på turen .

Længere fremme kommer du til Keldan Vígda . 
Der er en beretning om et nyfødt barn i Gásadalur, 
som var blevet sygt og måtte til lægen i Bøur. På 
vejen forværredes barnets tilstand, og det var ved at 
dø. Ifølge kristen tro mister man sjælens frelse, hvis 
man dør udøbt. Derfor viede præsten, der var med 
på turen, skyndsomst kilden og døbte barnet.

Når du går videre, ser du fodsporet Risasporið . 
Sagnet fortæller om to kæmper. Den ene boede i 
Gásadalur og den anden på Mykines. Engang var 
de blevet uenige, og kæmpen fra Gásadalur ville ud 
til Mykines for at få striden afgjort. Han tog tilløb over 
fjeldene, satte af og i et spring nåede han Mykines. 
Frasættet var så voldsomt, at hans fodspor kan ses 
den dag i dag.

Fra Skarð snor stien sig ned over fjeldsiden til bygden. 
Pas på løse sten! Udsigten ned til Gásadalur er nok 
et af de smukkeste syn, du kan opleve. Den lille, fine 
bygd ligger omkranset af grøn indmark med de bar-
ske høje fjelde omkring. Et af dem er Árnafjall, der 
med sine 722 meter er det højeste fjeld på Vágar.  

I bygden er der to middelalderruiner - Uppi við Garð 
og Gæsutoftir. 

FAKTA

Varighed: 2½ time 

Længde: 3,5 km

Sværhedsgrad: Middel til svær. Stejlt og tungt 
at gå op ad Gásadalsbrekkan. Og nedstigningen 
til Gásadalur er også stejl

Max højde: 434 meter

Børn: Ikke velegnet til børn under 8-10 år, da 
ruten er stejl med mange løse sten

Underlag: Græsbevokset sti. Ned mod 
Gásadalur sti med sten og små klipper

Kort: 210

Særlige bemærkninger: Vær ekstra varsom 
på vej ned mod Gásadalur, da der er mange 
løse sten. Især hvis I er flere sammen
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Når du kommer gennem Miðvágur ad hovedvejen 
fra Sandavágur drej så til venstre ad den første vej 
lige efter kirken . Fortsæt lige ud ca. 2-300 meter, 
drej dernæst til højre og fortsæt, til du når porten til 
udmarken. Undervejs ser du Trøllkonufingur, en høj 
klippe sydøst for bygden Sandavágur. Klippen blev 
så vidt vides første gang besteget i 2012. Gangstien, 
den gamle sti til tørveskærene, begynder ved ud-
markslågen  Gå gennem den gamle tørvehede og 
bemærk de mange sammenfaldne tørvegemmer af 
sten. Der er ingen varder på strækningen.

Indsøen er Færøernes største. Den hedder både 
Leitisvatn og Sørvágsvatn, men lokalt kaldes den 
bare Vatnið. 

Der går flere sagn om huldrefolk (side 58) ved Vatnið. 
Et sted mellem Miðvágur og Sørvágur var der en 
huldrehøj. Engang bød en huldrekone præsten in-
denfor. Efter sigende var der mange trolde i højen. 
Men præsten kunne mere end sit fadervor, og da 
han gik derfra, sørgede han for at låse højen 

forsvarligt. Da hørtes der både piben og klynken in-
denfor, fortælles det.

En nøkke skal have boet ved Vatnið. Nøkken (side 

58), et væsen, der bor i indsøer, ligner ofte en smuk 
hest, der lokker folk til sig, griber dem og trækker 
dem med sig ned på søbunden. Der var engang 
nogle børn, der gik og legede ved søbredden. Da 
kom nøkken i skikkelse af en stor hest, og børnene 
klatrede glade op på ryggen af den. Den mindste 
dreng, der ikke kunne komme op, blev bange og 
kaldte på sin bror, Niklas: ”Nika beiggi (bror)” - han 
kunne ikke tale rent endnu. Nøkken troede, at det 
var dens navn, der blev råbt. Den mistede derfor sin 
kraft og forsvandt, og børnene var reddet. Nøkken 
mister al sin kraft, når den hører nogen nævne dens 
navn.

I området Úti í Svanga  er der mange fugle om 
somm eren.

Trælanípa er et klippefremspring, som rager lodret 

En let og smuk tur langs 
Færøernes største indsø til det 
flotte vandfald, Bøsdalafossur
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142 meter op over havet. Navnets oprindelse siges 
at komme af, at gamle, udtjente trælle blev kastet ud 
heroppefra i vikingetiden. Pas på, du ikke kommer 
for nær kanten – der er dybt ned! Herfra kan du se 
sydspidsen af øerne Streymoy, Hestur, Koltur, 
Sandoy, Skúvoy og Suðuroy.

Helt ude ved klippekanten ved Bøsdalafossur ser du 
ruiner af bygninger, som de britiske okkupationsstyr-
ker under 2. verdenskrig efterlod sig mange steder 
på Vágoy. Under krigen var der flere tusinde britiske 
soldater på Færøerne, især her i Vágar. Briterne byg-
gede lufthavnen, som blev forlænget og udbygget i 
2011.  

Selve Bøsdalafossur er et storslået syn, som den 
buldrer ned mod havet. Lige dette område med vand-
faldet, havet og indsøen er blevet meget afbildet i 
dramatisk vejr om vinteren, hvor naturkræfterne slås. 

Du kan komme over Bøsdalaá ved at benytte de 
trædesten, der er udlagt i åen. Derfra kan du nå et 
fjeldpas med en fin udsigt over klippen Geitu-
skorardrangur. Du ser også Sørvágsbjørg, Mykines 
og Mykineshólmur, og mod syd ses Sandoy, Skúvoy 
og Suðuroy. 

Tag hjemvejen ad stien nede ved indsøen på samme 
side som på udvejen. Stien løber til sidst gennem en 
fårefold .

FAKTA

Varighed: Knap 2 timer 

Længde: 5 km
 

Sværhedsgrad: Let

Max højde: Terrænet er næsten helt jævnt, men 
med mulighed for at gå op til Trælanípa i 142 
meters højde

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Græsbevokset sti det meste af ruten

Kort: 309
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Glæd dig til denne eventyrlige tur 
til nogle af de allersmukkeste 
perler på Færøerne  
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Á HÁLSI - SLÆTTANES
Turen starter ved parkeringspladsen á Hálsi før 
Sandavágur (også kaldet Sandavágshálsur). Gå skråt 
til venstre over mod kløften, Ravnagjógv  og følg 
stien derfra opad. Her finder du den første varde på 
vardestien, som du skal følge. Dette er den gamle 
sti, som forbandt bygderne Sandavágur og Slættanes. 
Al færdsel mellem bygderne foregik på denne sti.

Efter 1-2 km bliver terrænet fladt, og du har fin udsigt 
til en stor del af Streymoy, bygderne Skælingur, 
Leynar og Kvívík og mod syd fjeldene Skælingur og 
Sátan. Snart dukker også den charmerende bygd, 
Vestmanna, op på den anden side af fjorden. 
Vestmanna var i mange år knudepunkt for trafikken 
til Vágar og lufthavnen. En færge sejlede i pendulfart 
mellem Vestmanna og færgestedet, Oyrargjógv, men 
blev erstattet af en undersøisk tunnel sidst i 2002, 
som var Færøernes første af sin slags.

Efter ca. 5 km krydser en anden vardesti ind på vo-
res sti . Dette er stien mellem Sørvágur og 
Oyrargjógv, hvor færgelejet var. Hold retningen. Nogle 
steder kan det måske være lidt svært at se stien og 
den næste varde, men hvis du giver dig god tid til at 
se efter, lykkes det at finde dem. 

Ved Fótamørsklettur  finder du en ret firkantet sten, 
som ligger ved siden af hegnet. Dette er et såkaldt 
hav (løftesten), som især mændene har prøvet styr-
ke på gennem tiderne. Pas på ryggen hvis du bliver 
fristet til at prøve kræfter med de færøske kæmper.
Når du kommer lidt forbi Tungufellið deler stien sig i 
to . Du skal følge den nederste med varderne. Den 
anden er en hestesti, som fører ud i bjergene. Følg 

varderne ned gennem Skáardalur og snart er du i 
Slættanes.

Der er nogle få huse i Slættanes, men de står som 
regel tomme, fordi bygden er nedlagt. Bygden var 
kun beboet i lidt over hundrede år. En familie flyttede 
hertil i 1835 og var alene de første fem år på dette 
øde sted. Men så flyttede andre til, og i 1940 boede 
der 75 mennesker i Slættanes. I perioder endnu fle-
re mennesker. Men i 1964 flyttede de sidste beboe-
re fra bygden. 

FAKTA

Varighed: 12-15 timer

Længde: Ca. 28-30 km 

Sværhedsgrad: Middel til svær. Den første del 
af ruten til Slættanes er på fladt terræn og der-
efter nedadgående. Strækningen fra Slættanes 
og op mod Skoradalshálsur er ret tung. Ligeledes 
kan turen fra Reipsá til Gresskarð være en ud-
fordring

Max højde: 625 m

Børn: Da turen er lang, er den ikke velegnet til 
små børn. Børn fra 10-12 års alderen kan være 
med, men her kunne man overveje at dele turen 
op i 2-3 etaper

Underlag: Græssti med varder. Nogle steder 
klipper og sten

Kort: 210, 309 og 310

Særlige bemærkninger: Da turen er lang, er 
det vigtigt med en stor madpakke, vand (2-3 
liter) hvis du ikke vil drikke vandet fra bækkene, 
og gerne noget sødt. Der er nemlig langt til nær-
meste butik. Det er en god ide at medbringe 
sandaler til at vade over elven ved Fjallavatn. 
Har du ikke mod på at gå turen i ét stræk, kan 
du overveje at overnatte på Vágar og fortsætte 
dagen efter. Tjek lige vejrudsigten først. Mange 
steder på turen er der ikke telefon-dækning.
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SLÆTTANES - FJALLAVATN
Fra Slættanes skal du op til Skoradalshálsur. Du fin-
der stien ved enden af vejen over bygden. Følg var-
derne opad mod Skoradalshálsur. 

På Skoradalshálsur har du fantastisk udsigt til den 
nordlige del af Streymoy, bl.a. de berømte Vest-
manna bjørgini og Mýlingur, som med sin meget 
spidse og stejle facon er et af de flotteste fjelde på 
Færøerne. Men her står du samtidig på tærsklen til 
en perlerække af de smukkeste steder, som Vágar 
har at byde på. 

Følg stien ned til Reipsá, som er elven fra den nord-
lige ende af Fjallavatn. Søen er den næststørste indsø 
på Færøerne. Den største, Leitisvatn (også kaldet 
Sørvágsvatn og Vatnið) ligger også i Vágar. 

Fra Skoradalshálsur kan du dog vælge en mere off-ro-
ad rute ned til Reipsá. Du kan gå mod bjergene i nord 
(på din højre side), følge bjergkammen vestover og 
så træde ind på stien igen ved Reipsá. Udsigten er 
helt enestående over de grønne bjergskråninger og 
det blå hav. Vær dog varsom, da der er meget stejlt 
og en del kløfter. Og området ned mod Reipsá er ret 
stenet og ujævnt.

FJALLAVATN - GÁSADALUR
Det kan være svært at slippe tørskoet over Reipsá, 
men forsøg at finde et sted, hvor strømmen ikke er 
så stærk. Du krydser dernæst Gullringsá, som er 
åen, der løber ned ad fjeldsiden på venstre hånd. 
Før turen går opad, må du forkæle dine øjne med et 
blik ned mod Víkar , som også er en nedlagt bygd. 
Den blev grundlagt i 1833, men blev forladt igen i 
1932. Bygden er nemlig meget afsidesliggende, da 
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afstanden til nærmeste bygd var ca. 2 timer til fods 
og mange steder i vanskeligt terræn. Området er 
uendeligt smukt med den lille strand inde i krogen, 
det grønne tæppe af græs og det stejle Árnafjall knej-
sende over området. 

Følg stien skråt opad mod fjeldvæggen. Det kan 
måske være lidt forvirrende her, fordi der ser ud til at 
være flere stier. Men når du kommer længere opad 
og vestover kommer du mere sikkert ind på stien, 
der går gennem Kálvarók. Pas på glatte sten visse 
steder på vejen op. Følg varderne op gennem 
Jøkladalur og Kjógvadalur. Derefter kommer du op 
til Gresskarðadalur. Her er stien vanskelig at se. Gå 
i det grønne område under fjeldvæggen, som du har 
på din højre side og stil mod det grønne område oppe 
ved Gresskarð for enden af dalen.

Fra Gresskarð, som ligger i ca. 630 meters højde, 
har du frit udsyn til Árnafjall, som er det højeste fjeld 
på Vágar. Og lige over dig har du Eysturtindur, som 
er det næsthøjeste på øen. Stedet er perfekt til en 
kaffepause og til at nyde aftensolens farver på de 
omkringliggende fjelde.

Området ned til nedstigningen til Gásadalur er ret 

stenet og det kan være svært at få øje på stien. Men 
gå nedad gennem det stenede område, og når du 
kommer længere ned, får du øje på stien, der løber 
fra kanten og ned gennem dalen. Stien er faktisk de 
senere år blevet omdannet til en vej til køretøjer. 

Når du kommer længere ned, får du øje på den lille 
bygd Gásadalur, der ligger for enden af dalen ud mod 
havet. Nærmere du kommer, mere forstår du, hvor-
for Gásadalur er mange fotografers yndling. Bygden 
er helt unik og fascinerende uanset fra hvilken vinkel, 
den bliver set. Gásadalur har været en af de mest 
isolerede bygder på Færøerne. Først i 2004 kom der 
tunnelforbindelse til bygden. Indtil da kunne bygden 
kun nås til fods gennem en stejl bygdesti syd for 
bygden. Dog kom der helikopterforbindelse i 1983. 

Der er flere forklaringer på navnet Gásadalur. Et sagn 
fortæller, at navnet har forbindelse med Gæsa, en 
kvinde fra Kirkjubøur. Hun havde spist kød i fastetiden, 
hvilket var forbudt. Som straf mistede hun hele sin 
ejendom, og derefter flyttede hun til dalen her, som 
fik navn efter hende. En anden forklaring på navnet 
er, at det stammer fra vildgæs, der fra gammel tid 
har holdt til i dalen om sommeren.



42   |  Færøerne til fods

Turen starter ved vejkrydset Landavegur–
Velbastaðvegur. Derfra går der en vej ned til Sandá 
og bondegården, hvor stien til Kirkjubøur begynder. 
Først går du op ad bakke. Når du er kommet op og 
vender dig om, har du en god udsigt over Tórshavn 
og hele Nólsoy. 

Du går videre, runder Reynsmúli og kommer så til 
Reynsmúlalág. Foran dig ser du to små indsøer, hvor 
der ofte er mange rider. Hvis du følger varderne, op-
dager du en talerstol bygget af sten lige til venstre 
for stien .  Det er en talerstol, som blev brugt til 
folkemøderne, der fra sidst i 1800-tallet blev holdt 
omkring på øerne med vajende faner, nationale taler 
og fædrelandssange digtet til lejligheden. Man kan 
forestille sig, hvordan folk har siddet på skråningen 
foran talerstolen og lyttet til blandt andre Jóannes 
Patursson (1866-1946), en af foregangsmændene i 

den færøske nationalbevægelse. Der bliver stadig 
holdt folkemøder på Færøerne, bl.a. ved Ólavsøka 
(Olai) den 28-29. juli.

Fortsæt ad stien sydpå. Nu har du en storslået udsigt 
over bygden Velbastaður og øerne Sandoy, Hestur, 
Koltur og Vágar. 

Sagnet fortæller om den unge Magnus fra Koltur, 
som bejlede til en pige fra Hestur. Pigens far var 
stærkt imod forbindelsen mellem de to, så de mød-
tes i smug. Magnus svømmede fra Koltur til Hestur 
med den sydgående havstrøm, mødtes med sin pige, 
og når havstrømmen vendte, svømmede han hjem 
til Koltur igen. Men det blev opdaget af pigens far. 
Da Magnus engang gik i land på Hestur, stod den 
vrede svigerfar foran ham med en økse i hånden og 
truede med at dræbe ham. Bejleren måtte vende 

En dejlig tur ad den gamle bygdesti 
til den smukke, gamle bygd, 
Kirkjubøur
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Tórshavn  
Kirkjubøur
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FAKTA

Varighed: 2 timer

Længde: 7 km

Sværhedsgrad: Let

Max højde: Op til 230 meter

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Græsbevokset og stenet vardesti

Kort: 408, 508 og 509om, og ingen så ham siden. Strømmen har sikkert 
taget ham og ført ham ud på åbent hav. Sagnet siger 
også, at efter dette opstod den malstrøm, som kal-
des Grísarnir, inden for Kolturssund. Dette skulle være 
hævnen. 

Når du nærmer dig Kirkjubøur, ser du holmen 
Kirkjubøhólmur, som engang var landfast med byg-
den og en del af den. På holmen findes endnu ruiner 
af huse. 

Stien skråner jævnt ned mod bygden og ender ved 
kreaturristen ca. 50 meter fra de nærmeste huse.

Kirkjubøur er en smuk og charmerende bygd, hvor 
de fleste af husene er bygget i gammel stil. Og 
Kirkjubøur har flere betydelige seværdigheder. For 
eksempel Kirkjubømúrurin, en gammel kirkeruin som, 
man mener, blev bygget omkring år 1300. Der er 
også Stokkastovurnar fra ca. 1350, som blev bygget 
oven på ruinerne af den gamle bispegård. Og kirken 
i bygden er den ældste kirke på Færøerne, der sta-
dig er i brug. Den blev bygget i 1200-tallet.
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Turen begynder ved vejen, der går gennem 
Nólsoyarbygd og sydpå. Kort fra udmarksgærdet 
kommer du til et område, Korndalur, med rester af 
huse fra gammel tid. De kaldes Prinsessutoftir . 
Sagnet fortæller om en skotsk kongedatter, der var 
kommet i konflikt med sin far, som ikke ville vide af 
den mand, hun havde valgt og skulle have barn med. 
De flygtede, kom til Nólsoy og bosatte sig der. 

Et kort stykke uden for udmarksgærdet ses resterne 
af bygdens gamle vandledning. Dette spor skal du 
følge op til det gamle vandbassin . Der begynder 
varderne, og snart går du op ad skråningen på øens 

vestside. Der, hvor du går op, findes et sted, hvor 
folk før i tiden gemte sig for sørøvere. Stedet kaldes 
Uppi í Skipi. 

Næsten helt oppe kommer man til Hvíluplássið , 
hvor man plejer at tage et hvil. Udsigten er fremra-
gende. Du ser Norðoyggjarnar, ind i Skálafjørður, 
Sundalagið, hele Tórshavn og lidt af Sandoy. Lidt 
længere sydpå, á Kagnum , er der frit udsyn mod 
syd. Navnet kommer af, at folk i ufredstider sneg sig 
herop fra deres skjul for at spejde ud over havet og 
se, om sørøverskibene var på vej bort. 

Nólsoy  
Borðan

En vandretur til det smukke, gamle 
fyr i det sydlige Nólsoy med strejf af 
kongelighed
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FAKTA

Varighed: 5 timer 

Længde: Ca. 13-14 km

Sværhedsgrad: Op til Hvíliplássið er der stejlt 
og nogle steder vanskeligt at passere. Men når 
du er kommet op, er der jævnt terræn hele ve-
jen ud til Borðan

Max højde: 200 meter

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Græsbevokset vardesti, nogle steder 
stenet og med klipper

Kort: 508 og 509
Ved den lille kilde Kolturskeldan ses øen Koltur rage 
op bag Havnardalur.

Så er der en lang strækning, Langabrekka , hvor 
du følger stien lige ud. Her kan terrænet være ret 
vådt ind imellem.  

Der er varder hele vejen ud til Nólsoyar Viti, fyret på 
Tumbin , men nogle af dem er små og kan være 
vanskelige at få øje på. Du kan også orientere dig 
efter to master, som rager op der, hvor fyrmesterhu-
set står. Lige nord for huset byggede det britiske 
militær under krigen to attraphuse for at narre de 
tyske bombeflyvere. 

Fyret, Nólsoyar Viti, blev bygget i 1893. Linsen var 
dengang en af de største i verden af sin slags. Den 
er 2,82 meter høj og vejer ca. 4 tons. Både fyret og 
de tilhørende huse er fint bygningshåndværk. De er 
bygget af tilhuggede sten. I nærheden ses stedet, 
hvor man har hentet stenblokkene. Der er huse til tre 
familier. Da indbyggertallet ude på Borðan var på sit 
højeste, var der 10 børn. Der var skoleundervisning 
skiftevis i bygden Nólsoy og på Borðan. Her bor in-
gen nu. I havet ud for fyret ser du klippen Kapilin.

Du kan også gå ned til Stallurin . Det er landings-
pladsen, hvor alt det, der var brug for på Borðan, 
blev oplosset. Men folk fra bygden Nólsoy har også 
transporteret store mængder tørv via Stallurin. Navnet 
Stallurin kommer af, at  bådene kunne ligge side om 
side som heste står i en stald.

Der er også et andet fyr her i området. Det står på 
den sydlige spids, ca. 1½ km fra Nólsoyar Viti. 

Pas godt på og følg varderne på hjemvejen, så du 
ikke farer vild, når du igen begynder at gå ned ad 
bakke. Der står to varder tæt ved hinanden. Den 
nordligste er Omansneiðingarvarðin . Her skal du 
dreje af, når du skal ned. 
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Turen starter ved den gamle skole i Sandur . Gå 
ad vejen Undir Reynum. Fortsæt ad vejen, hvor der 
står Søltuvíkarvegur. 

På højre side af vejen efter ca. 700 meter stifter du 
det første bekendtskab med heksen. Her ser du 
nemlig Gívrinarspor (heksens spor) i en sten . 
Ifølge sagnet boede der en heks i et hul lidt vest for 
Gróthúsvatn. En dag kommer en mand forbi hullet 
og ser heksen male guld på en kværn. På gulvet 
sidder et barn og leger med en guldpind. Manden 
snupper guldpinden fra barnet og flygter fra stedet 
på hesteryg. Heksen kalder på naboheksen, som 

sætter i løb efter manden. Hun springer tværs over 
Gróthúsvatn, og her kan man stadig se sporet af 
hendes fod i stenen. Der er også spor af hendes kno 
her i området.

Her ved Gróthúsvatn (stenhussøen) står en 4 meter 
høj sten, som kvinderne i Sandur har prydet med et 
strikket slag, som har et motiv fra sagnet om heksen. 
Stenen har et omfang på 18 meter, så der er tale om 
mange, mange timers strikning. 

Nyd udsigten over det smukke, fredfyldte Gróthúsvatn. 
Det fredfyldte står i stor kontrast til vinterens bølger, 
som kan være ret hårde her i området. Heller ikke 
om sommeren hviler havet. Hør bølgerne, der utræt-
teligt buldrer mod klipperne, og mærk den friske duft 
av saltvand.

Sandur er en af de ældste bygder på Færøerne. De 
nyeste arkæologiske udgravninger viser, at folk har 
opholdt sig i bygden i 300-400 tallet.

Fra Gróthúsvatn bugter vejen sig opad, og efter ca. 
1 km kommer du til Gívrinarhol , et hul hvor heksen 
boede. Fra Gívrinarhol har du mod sydøst udsigt til 

Drag på eventyr i et unikt landskab 
fyldt med dramatisk historie, hvor 
du samtidig kan mærke heksens 
åndedrag i nakken
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Sandur  
Søltuvík
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den gamle bygd, Skarvanes, som var et af de bedste 
steder på Færøerne til korndyrkning. Herfra ser du 
også Skúvoy. Her boede den færøske høvding, 
Sigmundur Brestisson (side 58), som ifølge færinge-
sagaen kristnede Færøerne. I Skúvoy kan du se 
stedet, hvor det siges, at Sigmundur Brestisson lig-
ger begravet. Du kan desuden se Stóra Dímun, Lítla 
Dímun og Suðuroy. 

Fra Gívrinarhol og ca. 300 meter frem skal du være 
varsom, da der er stejlt på vejens venstre side. 
Derefter går det snart langsomt nedad igen, og ter-
rænet bliver fladt. 

Efter ca. 3 km blander lyden af havet sig med fugle-
kvidderet fra udmarken. Først som en lille susen, men 
for hver meter forvandles den mere til en brusen. Og 
langsomt åbenbares den smukke bugt i Søltuvík. 
Den er omkranset af en skærgård, sum kun tillader 
ganske små både at komme indenfor, når vejret er 
godt.

Lige så smuk den er, lige så barsk og skånselsløs 
kan den være. I november 1895 var der et stort skibs-
forlis i skærgården. Et britisk dampskib, Principia, 
kom ud af kurs i voldsomt uvejr og drev ind i skær-
gården. Skibet forliste og 28 mennesker druknede. 
Kun én overlevede ulykken. Det lykkedes ham at 
komme op på en lasteluge, og han drev om på havet 
i 14 timer, til han blev reddet i land i Kirkjubøur. 
Lastelugen bliver den dag i dag benyttet som bord-
plade i røgstuen på den gamle kongsgård i Kirkjubøur.

Når du følger vejen helt ned til stranden, kan du se 
to skibsankre fra Principia, som dykkere hentede fra 
havets bund i 2001. På pladsen er der også sat en 
mindesten over de forliste.

Hvorfor gå til Søltuvík, når man kan køre? Du kender 
svaret, når du har gået turen. At så ville du gå glip af 

brændingens brusen, duften af saltvand, græs og 
lyng, fuglekvidderet og ikke mindst heksens ånde-
dræt i nakken.

FAKTA

Varighed: 2½ - 3 timer 

Længde: 9-10 km 

Sværhedsgrad: Let. Fladt terræn det meste af 
vejen, dog går det lidt opad fra Gróthúsvatn til 
Gívrinarhol

Max højde: 121 meter

Børn: Velegnet. Det er dog en god ide at holde 
små, livlige børn i hånden fra Gívrinarhol og ca. 
300 meter frem, da der er stejlt i venstre side af 
vejen

Underlag: Vej med grus og asfalt

Kort: 406, 407, 506 og 507

TO BRÆNDTE BYGKORN

Folk har efter al sandsynlighed boet i Søltuvík i 
900-tallet. Ved arkæologiske registreringer og 
udgravninger for nogle år siden er der fundet 
rester af bygninger og genstande fra bosættel-
se. Og kulstof 14 undersøgelser af to brændte 
bygkorn viser, at de stammer fra bebyggelses-
lag fra 900-tallet, altså fra vikingetiden. 
Bosættelsen kan være tidligere, da jordlagene 
med bygkornene stammer fra de sene tids-
punkter, hvor der har været bosættelse. Hvor 
tidligt, folk kan have boet i Søltuvík, er endnu 
uklart.

Dette er interessant, for Søltuvík har ikke været 
bebygget bortset fra en kort periode i 1830 og 
midt i 1900-tallet. Bosættelsen fra vikingetiden 
var noget syd for åen Søltuvíkará, som løber 
ved stranden.
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Start ved vejkrydset Skálavík/Húsavík. Gå 200 meter 
mod Húsavík til Guðrunarløkur , som løber ved en 
fårefold ved vejen.

Gå fra fårefolden ved Guðrunarløkur hen under fjeld-
afsatserne sydpå. Her ligger Runtaurð . Sagnet 
siger, at Runti var en fåretyv, som skjulte sig her. 
Juledag havde han vovet sig ud fra sit skjul for at lave 
mad, da han regnede med, at der ikke var folk ude. 
Men det var der. Han blev set og taget.

Lidt længere henne ad stien kommer vi til Klovnusteinar 
. Det er to sten, som står således, at de ser ud 
som en kløvet sten. De gamle sagde, at man ikke 
skulle gå imellem de to sten, for så ville man dø, inden 
året var omme. 

Læg mærke til terrænet, det er gammel tørvehede. 

Når du har passeret syd om Líðarrøkur , får du en 
smuk udsigt over Dúnjavatn  med øerne Stóra og 

Lítla Dímun og Suðuroy i baggrunden. Du ser også 
Salthøvdi og bygden Sandur, som regnes for at være 
en af de ældste bygder på Færøerne. Nord for Stóra 
Dímun er klippen Øssursdrangur, opkaldt efter Øssur 
Havgrímsson, en høvding fra vikingetiden, som 
Sigmundur Brestisson (side 58) dræbte i en magtstrid. 
Syd for Øssursdrangur er Grønaskor. Øssur bad om 
at blive begravet, således at hans hoved vendte mod 
Grønaskor. Til højre er øen Skúvoy. En smuk og in-
teressant tur på Skúvoy er at gå ud til forbjerget 
Høvdin til Fagridalur. I Skúvoy kan du også se stedet, 
hvor det siges, at Sigmundur Brestisson ligger be-
gravet. Og ser du mod nordvest kan du få øje på øen 
Mykines i klart vejr.

Oven for bygden Skarvanes går man ind igennem 
ledet, som er nærmest åen. Gå ned mellem åen og 
el-masten og ikke gennem den dyrkede mark.

I Skarvanes er der en gammel vandmølle med græ-
stag. Samme type vandmølle, som også stammer 

Følg stien gennem gamle tørveheder 
og besøg de smukke sydligste 
bygder i Sandoy
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Skarvanes 
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FAKTA

Varighed: 3½ time

Længde: 7,5 km

Sværhedsgrad: Let til Skarvanes, middel til 
Dalur

Max højde: 300 meter 

Børn: Velegnet til børn

Underlag: Græsbevokset vardesti

Kort: 506

fra Sandoy, kan ses på Frilandsmuseet i Lyngby. 
Fra Skarvanes til Dalur

I Skarvanes er der to parallelle veje. Gå sydpå ad den 
øverste. Vejen slutter ved et sammenfaldet stengær-
de, og der begynder stien til Dalur. 

Når du passerer Dalsrók , ca. ½ km fra Skarvanes, 
følger der en kort, lidt stejl strækning. Ellers går stien 
jævnt op til Handasti Varði . På denne strækning 
ser du på højre side ud over et stort sumpterræn og 

Vatnsdalsvatn. Efter den sidste varde i Dalur følger 
du kørevejen ned i bygden.

Dalur er den sydligste af bygderne på Sandoy. Den 
fik først vejforbindelse i 1963. Kirken i bygden er fra 
1957.
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Hvannhagi
Hvannhagi regnes for at være en 
af de smukkeste og mest unikke 
naturoplevelser på Færøerne
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Fra sygehuset i Tvøroyri går du op til Ovari Vegur og 
fortsætter til venstre i retning af Trongisvágur. Når du 
har gået ca. 1,5 km, kommer du til lågen til udmarken, 
og her står et skilt, der viser til Hvannhagi. Her star-
ter stien . Du følger den, først lige ud og så svinger 
den langsomt til højre opad.  Når du kommer op på 
toppen og ser mod nordøst, har du en storslået ud-
sigt til Lítla Dímun, Stóra Dímun og Sandoy.

Efter ca. 20 minutters gang kommer du til Grindin 
, som er stedet, hvor du går ned i Hvannhagi. Her 
begynder du at se dele af den skønne Hvannhagi. 
Du har også udsigt til andre øer længere væk, f.eks. 
Koltur og Vágar. 

Naturforskere, især geologer, har svært ved at få 
armene ned, når Hvannhagi bliver nævnt. Et geologisk 
eldorado, kalder de området. Stedet vrimler med 
interessante geologiske fænomener. Man kan bl.a. 
se sten fra kæmpe laviner eller stenskred, der bul-
drede ned i Hvannhagi for flere tusind år siden. 
Stenområdet kalles Dysjarnar . Området er så 
interessant, at der bliver arbejdet på at få Hvannhagi 
og hele Suðuroy registreret som geopark.

Men der er også andre, der synes, at Hvannhagi er 
interessant. Det er fårene. Dele af Hvannhagi er i 
mange år blevet brugt som fedegræsgang til får.
Følg stien, som langsomt glider mod venstre ind i 
dalen. Og lige pludselig er den der! Den dejligste, 
cirkelformede sø, omkranset af det grønneste græs 
og stejle fjeldsider. Intet under at Hvannavatn og 
Hvannhagi i generationer har været et yndet udflugts-
sted for børnefamilier og rejsende, der kommer til 
Suðuroy.

Når eller hvis du kan rive dig løs fra stedet og vender 
næsen hjemad, kan du vælge at gå tilbage samme 
vej, som du kom. Eller du kan gå op gennem 
Frostgjógv , som er en kløft længere oppe i den 
sydlige del af dalen. Pas på løse sten i kløften, især 
hvis I er flere sammen.

Du kommer op til en fårefold for enden af kløften. 
Lige her er der ikke nogen synlig sti. Men når du har 
gået nogle meter fra fårefolden, får du øje på stien 
fra Tvøroyri, hvor du før gik op til Grindin. Stil over 
mod stien og gå tilbage til Tvøroyri.

FAKTA

Varighed: Ca. 2 timer

Længde: Ca. 6 km

Sværhedsgrad: Middel. Det er noget tungt at 
gå ned til Hvannhagi og op igen

Max højde: 230 meter

Børn: Velegnet til børn. Pas dog på løse sten 
gennem Frostgjógv

Underlag: Græssti, ned mod Hvannhagi sten 
og klipper, og op igennem Frostgjógv passage 
med løse sten

Kort: 503
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SANDVÍK - HVALBA
Turen starter for enden af vejen ved Mýrarnar  inde 
i dalen vest for bygden Sandvík. Der står et skilt, som 
forklarer, at dette er den gamle bygdesti til Hvalba. 
Følg varderne opad.

Sandvík er en af de gamle bygder på Færøerne. Der 
er fortællinger om høvdingen Sigmundur Brestisson 
(side 58), som først i 1000-tallet svømmede fra Skúvoy 
til Sandvík, efter at høvdingen Tróndur í Gøtu med 
sine mænd havde overfaldet ham. Det meste af ve-
jen svømmede Sigmundur med to mænd på ryggen. 
Stærkt udmattet kom Sigmundur i land på stranden 
i Sandvík men blev myrdet af sandvíksbonden, 
Tórgrímur Illi og hans sønner. 

På toppen er der fladt terræn et godt stykke, før det 
begynder at gå nedad igen mod Hvalba. Det sidste 
stykke ned mod bygden går du i en kile med et 

stengærde på højre side og hegn på venstre side. 
Gå gennem bygden, forbi sandstranden og så til 
venstre over mod bygden Nes. 

HVALBA - TRONGISVÁGUR
På vejen mod Nes ser du oppe i dalen området, hvor 
man i mange år har gravet efter kul. Suðuroy, og især 
denne del af øen, er det eneste sted på Færøerne, 
hvor der findes kul.

Nogle få hundrede meter, før du når Nes, har du 
Turkagravirnar (tyrkergravene) på din venstre hånd 
. Hvalba var ligesom resten af Suðuroy meget pla-
get af sørøvere før i tiden. Der er fortællinger om et 
stort angreb i Hvalba i 1629, hvor algeriske sørøvere 
kidnappede mange af bygdens beboere. Ifølge for-
tællingerne grundstødte et af skibene, og ligene af 
de ombordværende skyllede i land. Disse skal være 
begravet her i området.
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Suðuroy fra 
nord til syd

Forelsk dig i Færøernes sydligste ø 
på denne udfordrende, unikke og 
uendeligt smukke rejse fra nord til 
syd
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Stien begynder ved Fitjarnar lige vest for Nes. Følg 
først hegnet mellem den dyrkede jord og udmarken 
op til Lítli Hamar. Oppe på klippeafsatsen begynder 
en stenlagt sti, som nu er tilgroet. Den kaldes 
Prestgøta (præstestien), antagelig fordi den er så 
bred, at det ikke var nødvendigt for præsten at stige 
af hesten. Stien går op i Káragjógv, hvor præsten 
Kári skal være styrtet ned. Op igennem kløften er 
stien nogle steder stejl, men det er ikke vanskeligt at 
gå der. Vær dog varsom i vådt føre, da stenene kan 
være glatte.  

Hvis du følger varderne, er den første høj, du kommer 
til, Lítli Íslendingur, og lige vestfor findes stenene 
Sigmundarsteinar , som kaldes Sigmundur, Tórir 
og Einar. Gå ikke mellem dem. Du bliver enten gam-
mel på stedet eller lever ikke året ud, siger sagnet. 
Det fortælles, at Sigmundur Brestisson har båret 
stenene herop. 

Udsigten her fra området er storslået. Herfra ses Lítla 
og Stóra Dímun, Skúvoy og Sandoy mod øst. Vestpå 
ses en del af bygden Hvalba.  

Halvvejs mellem Hvalba og kløften Mannagjógv har 
du en enestående udsigt over Vatnsdal og 
Vatnsdalsvatn med to holme, hvor der bor mange 
fugle.

Når du kommer til Mannagjógv, deler vardestien sig 
i to . Du skal tage den mod højre. Gå ned mod 
plantagen nede i dalen i Trongisvágur. I plantagen er 
der borde og bænke, og stedet er dermed ideelt til 
kaffe- eller frokostpausen, før du vandrer videre.

FAKTA

Varighed: 15-16 timer 

Længde: Ca. 42 km

Sværhedsgrad: Middel til svær. Ret stejlt i 
Káragjógv ved Hvalba. Rimelig tung bakke fra 
Trongisvágur til Oyrnaskarð. Tungt fra Øravík 
mod Mannaskarð og Vágsskarð, og ret stejlt 
nedad mod Vágur. Ret tungt fra Lopra op til 
Hesturin. Ellers er der mange strækninger med 
fladt terræn

Max højde: 430 meter (ved Vágsskarð)

Børn: Ikke egnet til børn under 10-12 år p.g.a. 
turens længde. Men vælger man at dele turen 
op i etaper, kan man tage børn med. Kontakt 
det lokale turistkontor for eventuelle overnat-
ningsmuligheder

Underlag: For det meste græsbevokset var-
desti. Dog visse steder sten og klipper, bl.a. ved 
Káragjógv. Fra Hvalba til Nes og fra Vágur til 
Lopra er der asfalteret vej

Kort: 403, 404, 501, 502 og 503 

Særlige bemærkninger: Da turen er lang og 
krævende, er det vigtigt at medbringe en stor 
madpakke, rigelig at drikke og gerne noget sødt. 
I Hvalba og Vágur har du dog mulighed for at 
proviantere, da ruten går forbi dagligvarebutik-
ker. Husk ekstra varmt tøj, idet aftenerne kan 
være kølige – især når man er træt. 
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TRONGISVÁGUR-ØRÐAVÍK 
Gå ned for enden af plantagen, over broen og op 
mod vejen. Efter ca. 40 meter kommer du til skiltet, 
hvor der står Gl. Fámjinsgøtan. Følg stien og varder-
ne opad mod til Hvammabotnur og videre op til 
Oyrnaskarð. I Hvammabotnur er landskabet ret fa-
scinerende med mange sten. Mod vest er Gluggarnir, 
som er det højeste fjeld på Suðuroy. Og over dig er 
Oyrnafjall. Her i området er det en fast tradition at gå 
op til Oyrnafjall nytårsaften og tænde bål.

Fra Oyrnaskarð ser du bygden Ørðavík. Gå ned mod 
bygden og kryds åen. Sigt mod det første sving, før 
vejen drejer opad. Gå derefter ca. 1,3 km ad vejen 
ned mod husene i bygden. Lige ved den første byg-
ning drejer en vej til højre. Følg vejen ca. 200 meter 
op til udmarksleddet. Herfra ser du op til Mannaskarð, 
hvor stien går.

ØRÐAVÍK-VÁGUR 
Stien går langs med Tinggil Uppi Millum Stovur , 
hvor det gamle tingsted i Suðuroy lå. Landskabet er 
særpræget, der er kløfter i terrænet med bakker med 
spidse rygge til siderne. Her findes også Tingborðið, 
hvor en karl fra Hvalba, Snæbjørn, ifølge sagnet blev 
idømt fire års straffearbejde på Bremerholm for at 
have købt tørklæder fra et ulovligt handelsskib. 
Snæbjørn blev som forventet utilfreds med dommen 
og ville slå dommeren ihjel men ramte i stedet foge-
den så hårdt, at han døde. Det lykkedes Snæbjørn 
at flygte fra tingstedet, og han levede længe som 
fredløs forskellige steder i fjeldene på Suðuroy.

Det er anstrengende at gå op til Mannaskarð. På det 
sidste stykke er der mange sten. Vær forsigtig, så 
der ikke ruller sten ned. 

OPSKRIFT PÅ BLODPØLSE

I gamle dage var det almindeligt i Suðuroy at have 
blodpølse med sig på rejser i udmarken eller fjel-
dene. Denne opskrift stammer fra “Matur og mat-
gerð”, en af de ældste og populæreste kogebøger 
på Færøerne (side 131 og 132).

Blodpølse
Mavesæk fra et får (kan erstattes af kogepose 
eller aluform)
1 liter blod
½ kg farin
2 spsk sukker
1 pk kanel (5 tsk)
½ kg rugmel
2 tsk nelliker
1 tsk stødt ingefær
1 tsk allehånde
1 tsk peber
1 tsk salt
½ tsk natron
100 g havregryn
100 g hvedemel
1 dl mælk
Rosiner efter behov

Talg efter behov (kan udelades, men så kan blod-
pølsen blive noget tør. I stedet for talg kan man 
komme små stykker af æble i fylden)

Fremgangsmåde: 
Klip mavesækken i 4 stykker, vask dem grundigt 
og sy dem til poser. Dog skal der være plads til at 
komme fyldet i.

Rør ingredienserne sammen. Fyld blod, talg og 
rosiner i poserne og sy dem sammen. Du kan 
vælge at komme ét stykke talg i hver pose, eller 
du kan hakke talgen i små stykker, så den bliver 
godt fordelt. Fyld en gryde med vand, kom lidt salt 
i og kog blodpølserne. Vend dem regelmæssigt, 
mens de bliver kogt. Brug en spids pind eller en 
tynd strikkepind til at stikke i blodpølserne for at 
tage luften ud. Blodpølsen er færdigkogt, når der 
ikke ses blod på pinden, du stikker med.
I stedet for fåremaver kan du hælde ingredienser-
ne i kogeposer og koge som anvist. Eller du kan 
bruge aluforme og bage blodpølsen i ovnen. 
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Oppe på Mannaskarð er der en fin udsigt over Dalurin 
med Vatnsnes og Bessavatn. Ved Vatnsnes bygge-
de el-selskabet SEV i 60-erne en dæmning til vand-
kraft og borede en tunnel, som går fra Vatnsnes ned 
til Botnur. Så kommer Vágsskarð, som denne sti også 
passerer, og Hvannafelli. På højre hånd ser du 
Borgarknappur, hvis top minder om en middelalder-
borg. 

Mellem indsøerne følger stien Vatnaryggur. Her er 
der mange fugle at se. Desuden skal huldrefolk være 
særligt talrige netop her. Til venstre for stien på 
Vatnaryggur ligger Ærgidalur. Her har arkæologer fra 
Færøernes Nationalmuseum udgravet en husruin. 
Dalen blev brugt som sæter i vikingetiden . 
Dengang var det almindeligt, at folk boede i udmar-
ken om sommeren for at passe kreaturerne. 

Efter Vágsskarð skråner stien jævnt nedad, til den 
når Hvannadalur. Derfra er nedstigningen temmelig 
stejl. Varderne viser vej ned til Hvannadalsá. Når du 
nærmer dig plantagen, krydser du åen og går ned til 
Vágur på vestsiden af plantagen. 

VÁGUR- AKRABERG
Du drejer ind mod bugten i Vágur og går ad den 
asfalterede vej til Lopra. Det var her i området, at den 
gamle bygdesti gik. Pas på bilerne, for her er der 
intet fortov. Herfra ser du bl.a. det kendte Beinisvørð 
og det pyramideformede fjeld, Kirvi. Nogle få meter 

før tunellen, der fører til Sumba, skal du gå til højre 
op gennem udmarken . Stien er ret usynlig her, 
men sigt mod elmasterne og den lille stenbro det 
første stykke ad vejen. Derefter kan du bruge den 
store mast på Hesturin som pejlemærke. 

På Hesturin kan du vælge at gå ad den asfalterede 
vej helt til Akraberg. Det anbefales, hvis der er tåge 
i området. Men ellers kan du følge den gamle varde-
sti ned til Sumba og derfra gå videre til Akraberg. Du 
finder stien på højre side ved vejen lige efter kreatur-
risten . Sumba regnes for at være blandt de æld-
ste bygder på Færøerne. Bygden er berømt for sin 
kædedans og ikke mindst for sin skønhed med den 
legendariske Sumbiarhólmur lige ud for bygden. Og 
Sumba har også opfostret en af Færøernes mest 
folkekære digtere, Poul F. Joensen, der var kendt for 
sine satiriske og samfundskritiske digte, men som 
også var en mester i inderlige kærligheds- og fæd-
relandsdigte.

Stien fører ned til området ved fodboldbanen. Her 
kommer du ud på hovedvejen, hvor du drejer til ven-
stre ved skiltet, som viser til Akraberg. Strækningen 
til Akraberg er ca. 2 km ad asfalteret vej.  

MODERSMÅLET 

“Ej tusinde fugles glade sang,
ej morgensol rødmende blid,
ej nordlysfunklen og stjerners gang,
ej koglende sommernatstid
kan løfte som sproget der evig gror
duftende frisk som et blomsterflor,
støbt i naturens form
af himmel og jord, af brænding og storm.”

Poul F Joensen (1898-1970)
(Kilde: Færøske digte 1900-1971 v/ Poul P. M. 
Pedersen, Rosenkilde og Bagger 1972)
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Turen starter ved “parkeringspladsen” på Hesturin, 
der hvor vejen mellem Lopra og Sumba er højest . 
Kryds vejen og gå på fjeldryggen mod øst. Der er 
ikke varder her, men du kan dog tydeligt se, hvor du 
skal gå på dette første stykke. Fortsæt i retning af 
de store antenner på højderyggen. 

Benyt lige et øjeblik til at vende dig om og se syd 
mod det smukke 469 meter høje Beinisvørð, som er 
et af Færøernes kendteste fuglefjelde. Beinisvørð 
bliver hyppigt brugt i færøsk digtning, og med sit rige 
fugleliv har fjeldet gennem tiderne været en vigtig 
ernæringskilde for befolkningen i området.

Efter ca. 1 km kommer du til Spáafelli, hvor den sto-
re mast står og en lille bygning .

Her har du udsigt ned til Víkarbyrgi og Hamrabyrgi, 
som er uddøde bygder. Lokale sagn fortæller, at 
Víkarbyrgi blev lagt i øde i 1349, hvor pesten hær-
gede Færøerne. Kun én kvinde skal have overlevet. 
Før det var Víkarbyrgi en betydningsfuld bygd med 
egen kirke og kirkegård. Først næsten 500 år sene-
re blev bygden igen beboet. I begyndelsen af 

1900-tallet boede omkring 40 mennesker i bygden, 
men for nogle år siden blev den igen affolket. Man 
kan stadig se ruiner fra middelalderen i bygden.

På Spáafelli skal du være opmærksom på at vælge 
den rigtige retning, for her er der to højderygge. Den 
ene går i østlig retning (mod venstre), mens den an-
den går mere i sydlig eller sydøstlig retning (mod 
højre). Du skal vælge højderyggen mod højre. Følg 
hegnet. Højderyggen går nogenlunde parallelt med 
vejen længere nede i dalen på din højre hånd.

Når du har gået ca. 4 km kommer du til Blæing. 
Området er helt specielt med oceaner af store og 
små klippestykker og sten, som er kommet ned i 
dalen i istiden. Et særpræg ved stenene er den lyse 
farve, der ligner skinnende sølv, der glimter i det grøn-
ne græs. Du går ned i Blæingsskarð , som er en 
passage ned fra højderyggen. Der fortælles om to 
brødre, Kaspar og Sjúrður, som gemte sig her i sten-
landskabet. De havde lejet jord fra præsten i Vágur, 
men da lejeprisen var høj, sultede de tit og så sig 
nødsaget til at stjæle får for at overleve. At stjæle får 
var i gamle dage en særdeles alvorlig forbrydelse på 

Blæing
Besøg det smukke og unikke 
stenlandskab i Blæing ved Sumba. 
Måske finder du endda hulen, hvor 
fåretyvene gemte sig i gamle dage

23
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Færøerne. Brødrene flygtede fra myndighederne og 
gemte sig i en hule i Blæing, som i dag bliver kaldt 
Kasparshola . 

Hulen kan være svær at finde, selv for lokale, men 
hvis du er heldig (og lidt stædig) lykkes det måske. 
Et lille hint: Når du går ned i Blæingsskarð er der spor 
af en sti, som går skråt nedad mod højre og drejer 
mere og mere mod højre. Ca. 300-400 meters gang 
fra Blæingsskarð er der et gammelt stengærde, og 
så er du der næsten. Hulen er ca. 50 meter lige ud 
for stengærdet. Et gammelt jernskilt markerer ind-
gangen, og inde i hulen er der en række flaskeposter, 
hvor unge mennesker gennem tiderne har skrevet 
hilsener.

Blæing er et yndet udflugtsmål for lokale, fordi klima-
et i området er mildt og varmt. Og det grønne græs 
er sammen med stenene en dejlig legeplads for bør-
nene.

Når du skal videre, går du op igen gennem 
Blæingsskarð. Du kan vælge at gå tilbage samme 
vej, men du kan også fortsætte langs højderyggen. 
Her kan du stadig nyde udsigten over Blæing. Bl.a. 
er der et langt stengærde, kaldet Eiriksgarður , og 
en fårefold, som sandsynligvis er bygget for århund-
reder siden. Ingen ved præcis hvornår, eller hvem 
der byggede dem. Du ser også Lítla Dímun og Stóra 
Dímun. Og i klart vejr kan du se helt nord til Fugloy, 
i den nordligste ende af landet.

Der er et rigt fugleliv i området, kjove, strandskader, 
storkjove og spove.

Gå ned mod enden af højderyggen. Dernæst forbi 

indmarken på venstre side og ned til vejen i Akraberg.  
Nu står du på Færøernes sydligste spids. Fyret, som 
blev bygget i 1909, har haft stor betydning for sik-
kerheden for fiskeri og skibstrafik ved dette strøm-
fulde farvand. I Akraberg er der også vejrstation og 
en radiosender. Der er påvist spor af højryggede agre 
på østsiden af Akraberg, som kan stamme fra vikin-
getiden. Lokale sagn fortæller, at omkring år 1040 
strandede en frisisk båd ved Akraberg, og det for-
tælles, at besætningen bosatte sig her. 

Akraberg havde en vigtig rolle under 2. verdenskrig 
på grund af dens strategiske placering med god 
havudsigt mod øst, syd og vest. Englænderne hav-
de under krigen et vigtigt radioanlæg i Akraberg, og 
ruiner fra krigen kan stadig ses.

FAKTA

Varighed: 2-3 timer

Længde: 6-7 km

Sværhedsgrad: Let

Max højde: 462 meter

Børn: Turen er velegnet til børn. De allermindste 
skal måske have en hjælpende hånd i stenland-
skabet

Underlag: Delvis synlig græssti. I Blæing græs-
sti, sten og klipper

Kort: 501
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-  Huldrefolk: Grå, alfeagtige folk, der bor i sten. I færøske folkeeventyr siges Huldrefolk at være ”store af 
kropsbygning, deres tøj er helt gråt, og deres hår sort.” De kan ikke lide kors, kirker eller elektricitet. I 
gamle dage blev vejføringer tit lagt i omveje for at undgå at beskadige de sten, som man mente var 
beboede af huldrefolk.

-  Nólsoyar Páll (1766-1809): En nationalhelt. Skibsbygger, skipper, landmand, digter, m.m. I 1804 byg-
gede han skibet Royndin Fríða sammen med sine brødre. Han var ofte på kant med de danske myndig-
heder på Færøerne, som havde indført strenge regler for handel, hvilket begrænsede import og eksport 
til og fra øerne. Nólsoyar Páll skrev det satiriske kvad, Fuglakvæðið (Fuglekvadet), hvor han karikerede 
kendte personer i samfundet som fugle. Digtet blev modtaget med vrede af de danske embedsmænd 
på Færøerne, mens det skabte morskab blandt almindelige borgere. Nólsoyar Páll forsvandt på en sø-
rejse i vinteren 1808-1809.

- Nykur (Nøkke): Nykur er et hesteagtigt væsen, der lever under vandet. Den er let at kende på sin grå 
farve og hovene, der vender bagud. Nykur kommer undertiden op til overfladen for at forsøge at lokke 
forbipasserende mennesker til at bestige den. Hvis en uvidende forbipasserende bestiger den, vil Nykur 
straks ride til sit hjem under vandet og derved drukne personen, som sidder på den.

- Sigmundur Brestisson (961-1005): Sigmundur Brestisson (961-1005): Bragte kristendommen til 
Færøerne i 999. Han var den første færing, der konverterede til den kristne tro, og han bragte kristen-
dommen til Færøerne ved et dekret af Olaf Tryggvason, konge af Norge. I første omgang forsøgte 
Sigmundur at omvende øboerne ved at læse dekretet op for Tinget i Tórshavn, men han blev næsten 
dræbt af den vrede pøbel. Derefter ændrede han taktik og førte bevæbnede mænd til høvdingen Tróndur 
í Gøtus hjem og brød ind i hans hus om natten. Sigmundur tilbød Tróndur valget mellem at acceptere 
kristendommen eller blive halshugget; han valgte det første.

- Ting: Fra det oldnordiske ord þing, hvilket betyder forsamling. Ting var en tidlig form for retssystem og 
administration. Når vikingerne og de tidlige nordboere ankom til et nyt sted, bragte de deres skikke og 
retssystemer med sig. Politiske beslutninger blev truffet på et Ting, love blev vedtaget og håndhævet og 
tvister afgjort. De fungerede som mødesteder og var ofte midtpunkt for handel og religiøse handlinger.

Ordliste:
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