
                                                                                
 

  

 

Färöarna 22-27 maj 2023  
 En resa i samarbete med SPF - Svenska Pensionärsförbundet 

 
Som en av Nordens sista utposter reser sig Färöarna ur Nordatlanten. Färöarna är ett av de tre 
självstyrande områdena i Norden och de 18 öarna knyts samman av biltunnlar, broar, färjor och 
flygrutter.  Infrastrukturen är imponerande och här finns världens första rondell under vattenytan.    
Naturen karakteriseras av branta stup, djupa fjordar, gigantiska fågelberg och gröna kullar.  Får har 
man lite till mans och de betar såväl inne i byarna som i dalarna och på branta bergssidor. Detta 
dramatiska landskap med 80 000 får och miljontals fåglar utsågs av National Geografic till världens 
med fängslande resmål för några år sedan.   
 
På vår resa ser vi det bästa av Färöarna och har tid för egna strövtåg och äventyr. Tillsammans med 
vår lokalguide besöker vi bland annat idylliska byar och vattenfall, färdas med båt förbi lodräta 
klippväggar och vi besöker Nordens Hus där nordisk konst och kultur är representerad.  Vi bor trevligt 
på fyrstjärnigt miljöcertifierat hotell centralt i Tórshavn, en av världens minsta huvudstäder.    

 

                                                   Varmt välkommen! 



                                                                                
 

 
DAG 1: Måndag 22 maj 2023                                 Helsingfors - Färöarna 

Vi flyger från Helsingfors klockan 11:00, via Köpenhamn, till Färöarna där vi landar vid 13:40 lokal tid. 
Vår lokalguide, med rötterna i Finland, möter oss vid flygplatsen Vágar och vår buss kör oss in till 
Torshavn, ”världens minsta huvudstad”.  Vi får en första inledande guidning då vi bekantar oss med 
Färöarnas vackra natur genom bussfönstret.  

Vi börjar med ett besök på Nordens hus i Tórshavn som är Färöarnas mest betydande kulturcenter. 
Huset invigdes 1983, och målet med huset är att främja den skandinaviska och färöiska kulturen.  
Huset är känt för sin arkitektur med ett typiskt gammaldags, gräsbevuxet tak, som har gett den gamla 
traditionen med denna takbeläggning en renässans i området.   Här ser vi finska möbler, norsk sten, 
svenskt trä, danskt stål och glas, samt den isländska takkonstruktion där taket består av färöiskt gräs.    

 Incheckning på hotell Hafnia, centralt beläget i Tórshavn.  Gemensam middag på hotellet. 

 

          
Foto NN – norden. 

 

 



                                                                                
 

 

DAG 2: Tisdag 23 maj 2023                                Tórshavn  
 
Namnet Tórshavn kommer från fornnordiska och betyder asaguden Tors hamn. Den lilla huvudstaden 
med drygt 22 000 invånare, är charmerande med en spännande blandning av gammalt och nytt. 
Staden, som betraktas som en av Nordeuropas äldsta huvudstäder, har vuxit upp runt Tinganes där 
vikingarna bodde. I den gamla stadsdelen Úti á Reyni, som ligger ovanför hamnen, hänger tvätten på 
tork i trädgårdarna, husen är låga och färggranna och många har grästak.  Husen ligger tätt, tätt och 
måttet var att ett hammarslag skulle vara möjligt att slå när man skulle bygga nästa hus. Under vår 
stadsvandring besöker vi bland annat den gamla idylliska stadsdelen, fortet Skansin från 1580, som 
uppfördes som skydd mot sjörövare och halvön Tinganes där regeringen håller till.    
 
Vi fortsätter till Färöarnas lagting där vi får en intressant och informativ inblick i det färöiska 

samhället. Lagtinget har sina anor tillbaka till 800-talet och är därmed Europas äldsta parlament.  

Färöarna tillhör formellt kungariket Danmark, men har ett omfattande självstyre. Lagtinget är den 

högsta myndigheten på Färöarna och har idag 33 medlemmar som väljs för fyra år i taget.  

Gemensam lunch på vårt hotell.  

Vi promenerar till Färöarnas folkhögsskola där finlandssvenska rektorn Hedvig Westerlund-Kapnas 

hälsar oss välkomna.  Skolan var den första skolan i landet som undervisade på färöiska, medan det 

ännu var olagligt.  Folkhögskolan Háskúlin är idag 124 år gammal och ligger mitt i Torshavn.  Hedvig 

berättar om skolan och visar oss runt.  Efter besöket promenad tillbaka till vårt hotell.  Kvällen fri och 

middag på egen hand. 

 

 



                                                                                
 

 
DAG 3:  Onsdag 24 maj 2023               Vestmannaklipporna. Streymoy med Eysturoy och Gjógv   
 
Efter frukost kör vi mot byn Vestmanna där dagens båtutflykt går till de berömda fågelklipporna.  
Under två timmar färdas vi genom spektakulära landskap, genom grottor och längs lodräta 
klippväggar på flera hundra meter. Här trivs lunnefågel, sillgrisslor, och stormfågel och varje år 
bygger tusentals av dem sina bon här.   Lika fascinerande är det att titta på fåren som längst ut på de 
brantaste avsatserna betar på klippkanten.  Efter båtfärden äter vi lunch i hamnen i Vestmanna.  
 
Vi fortsätter norrut över ön Streymoy med storslagen natur med glittrande fjordar, branta klippor 
och höga berg.  Vi passerar bron som tar oss till ön Eysturoy och den charmiga byn Gjógv.  På vägen 
till Gjógv ser vi de berömda och historiska stenformationerna Risin och Kellingin, som sägs vara 
förstenade jättar. Längs vägen passerar vi Funningur där vikingarna först bosatte sig.  Vi 
fortsätter norrut förbi byn Eidi som ligger nedanför Slaettarantindur, det högsta berget på 
Färöarna med sina 882 meter över havet.   I vackra Gjógv besöker vi naturhamnen där vi gör ett 
kort stopp.  Vi fortsätter längs Skálafjördur till byn Söldarfjördur för ett besök i den gamla färöiska 
trädgården ”Uppi á Gördum” där vi dricker eftermiddagskaffe.        
 
Vi avslutar dagen med att imponeras av infra-strukturen då vi tar oss tillbaka till Torshavn via havs-
tunneln som går under Sundini och Skálafjørður.  
Tunneln är det största infrastrukturprojektet 
någonsin på Färöarna. Sammantaget mäter den 
tregrenade havstunneln 11,24 kilometer och har 
världens första rondell till havs i mitten av viken.  I 
rondellen finns konstverk, inklusive stora skulpturer 
och ljuseffekter.  Tunneln har förkortat reseavståndet 
från Tórshavn till Runavík / Strendur från 55 
kilometer till 17 kilometer, 64 minuters bilresa har 
förkortats till 17 minuter. Tunneln öppnade för trafik 
19 december 2020.    
Kvällen egen tid och middag på egen hand. 
 



                                                                                
 
DAG 4: Torsdag 25 maj 2023                                                                                     Ön Sandoy 
  
Efter vår frukostbuffé lämnar vi Tórshavn och vi kör till färjeläget Gamlarætt.  Denna morgon tar vi 
färjan till Sandoy, men vid årsskiftet kommer en havstunnel att vara klar och förkortar därmed 
pendlandet till Tórshavn med cirka 40 minuter.  Idag bor det ungefär 300 åretruntboende på ön, men 
inflyttningen lär öka då tunneln är klar och det blir lättare att pendla.  Båtturen tar cirka 30 minuter.  
 
Ön Sandoy har fått sitt namn av sina sanddyner, och är den enda ön på Färöarna som kan stoltsera 

med dylika.  Vi ser charmiga små kustbyar, besöker den gamla träkyrkan i Sand och vi promenerar på 

stranden till den äldsta bosättningen på Färöarna.  Sandoy kallas också för Sagoön och enligt 

sägnerna bodde här häxor, troll och vikingar.  Vår lokalguide levandegör historien och berättar för 

oss spännande historia och sagor.  På Sandoy hittar vi Färöarnas största brevlåda och den var en gång 

också den största världen.  Med en höjd på 7,42 meter och en bredd på 4,45 meter stoltserade den i 

Guiness rekordbok.  Vi äter lunch i den lilla orten Skalavik och därefter tillbaka till Tórshavn. 

Tillbaka i Tórshavn besöker vi Färöarnas Nationalmuseum och vi lär oss mera om Färöarnas historia, 
seder och bruk.  Vi får se fynd från vikingatiden, folkdräkter, knivsniderier, båtar och i taket hänger 
stora skelett av valar.   Det är ett oerhört intressant museum och vi häpnas över fynd som fångats i 
de kalla vattnen runt öarna.    Kvällen egen tid och middag på egen hand. 
 

DAG 5: Fredag 26 maj 2023                                                    Gásadalur-Múlafossur-.Bøur- Kirkjubøur
   
Förmiddagen fri och lunch på egen hand.   
Vid lunch lämnar vi hotellet och kör till lilla byn Gásadalur som är känd för vattenfallet Múlafossur.  
Gásadalur var den sista byn som fick fast vägförbindelse på Färöarna och det skedde så sent som 
2006 då tunneln genom berget togs i bruk.   Innan dess gick man till fots över berget och bar 
förnödenheterna på ryggen, berget var alldeles för brant för att hästar skulle kunna hjälpa till.   På 
hemvägen tar vi fotostopp i den idylliska byn Bøur och njuter av utsikten över klipporna Tindhólmur 
och Drangarnir innan vi kör tillbaka mot huvudstaden Tórshavn.    
 
Tidig kväll lämnar vi Tórshavn och kör över berget till Kirkjubøur.   Kirkjubøur är Färöarnas viktigaste 

historiska ort och var under medeltiden 
biskopssäte och därmed landets andliga 
och kulturella centrum.  Kirkjubøur ska en 
gång bestått av 50 hus, men de flesta av 
dessa blev bortspolade under en storm som 
rasade någon gång på 1400- eller 1500-
talet. Vi ser ruinerna efter 
Magnuskatedralen och vi ser Olofskyrkan 
som byggdes på 1200-talet.  Den är idag 
landets äldsta kyrka som ännu är i bruk.    
 

Den gamla kungsgården som också är belägen här, sägs vara världens äldsta bebodda trähus och 
inhyser nu den sjuttonde generationen i samma familj.  Gården är Färöarnas största och familjen 
Patursson är en av Färöarnas mest kända.  Många betydande personligheter inom färöisk kultur och 
politik härstammar från denna släkt.  Vi bjuds in till avskedsmiddag i den gamla kungsgården av vår 
värd Jóannes Patursson som kvällen till ära guidat oss.  Tillbaka i Tórshavn sen kväll. 



                                                                                
 

DAG 6: Lördag 27 maj 2023                                                                                                    Hemresa 
 
Vi njuter av vår frukost i godan ro innan vi gör de sista inköpen, skriver våra vykort och packar våra 
resväskor.  Vid lunch hämtar vår buss och vi körs till flygplatsen.  Vi lämnar Färöarna vid 14:30 och 
flyger via Köpenhamn till Helsingfors där vi landar på Vanda vid 21:30. 

INFO

 

Pris: 1980 €/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 225 €.                                                                      
Priset inkluderar:  Flyg med Finnair/Atlantic Airways, Helsingfors-Tórshavn tur/retur via Köpenhamn. 
5 hotellövernattningar med frukost, halvpension med lunch eller middag inklusive drycker (fem 
frukostar, tre luncher med måltidsdryck, två middagar inkluderat vin). Ett tillfälle med kaffe och 
kakor. Fullständigt reseprogram med inträden, buss och finlandssvensk lokalguidning på Färöarna. 
Flygskatter, bränsleavgifter & turistskatter. Reseledning Svenska Pensionärsförbundet.              
Tillkommer:  Övriga måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.   
Bokningsvillkor: Minimiantal deltagare 28 personer.  Anmälningsavgift 350 €/person. Slutbetalning 
förfaller fyra veckor före avresa.  Reservation för program- och prisändringar. Begränsat antal platser.           
Avbokningsvillkor:   Fram till 15 februari 2023 fri avbokning.                                                                              
16.2–16.3.2023 Anmälningsavgiften.                                                                                                             
16.3 –16.4.2023 50% av resans pris.                                                                                                                
17.4 –10.5.2023 75% av resans pris.                                                                                                                           
Från 11.5.2023 100% av resans pris.                                                                                                          
Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället.                                                                       
Anmälan till resan görs per telefon 018 – 51217 eller per e-post groups@axtours.ax.  Du är också 
välkommen att anmäla dig på resebyrån Axtours, Storagatan 14, i Mariehamn.  Vi har öppet måndag 
– fredag 09:00-16:00.   Resans detaljerade program hittar du också på www.axtours.ax  

 

 

 

 

  
Befolkning 

2022: 53 664 invånare 
Huvudstad: Tórshavn   
Officiellt språk: Färöiska, danska 
Valuta: Färöisk krona (Fkr), även Dansk krona (DKK)  
Tidsskillnad: - 2 h 
Högsta punkt: Slættartindur 882 m 
Kustlinje: 1 289 km 
Statskick: Monarki. Färöarna tillhör formellt Danmark, 
men har ett omfattande självstyre sedan 1948. 

http://www.axtours.ax/

