EKSPEDITIONEN TIL
FÆRØERNE

Enniberg

Miklagar

Risen & Kællingen

ður

Fugloy
Vi

Gjógv
Kunoy

Saksun

I stedet for at øerne flyttede sig, så delte
klipperne sig i to. De trak og trak, men de
nåede det ikke inden solen stod op.
De blev forstenede af lyset, og står der den
dag i dag – spejdende mod Island. Tror I på
den fortælling?

Vestmanna

Vi

Mykines

Gøtu

ð Áir

Gásadalur
Sandavágur

Hvor højt er det?

Klaksvik

Leirvík

Hvalvík

Hvad er det højeste punkt i Danmark?

Svínoy

Kalsoy
Fossá

Enniberg er Færøernes nordligste punkt og
er et af verdens højeste forbjerge.

Hvannasund

Slættaratindur
Risen og Kællingen skulle trække Færøerne
til Island. Det skulle ske i mørke, for de tålte
ikke dagens lys

ðareiði

Færøernes eksportvarer laks til Rusland

Saltangará

Kvívík

Færøerne kan sælge mange laks til Rusland, da Færøerne ikke er medlem af EU.

Laksefarm

Efter Ruslands invasion af Ukraine, har EU
landene aftalt ikke at handle så meget med
Rusland.

NATO station

Hvad tænker I om det? Er det i orden at
færingerne handler med Rusland?

Lufthavn

Ólavsøka
Tinganes

(Thorshavn)

Kirkjubøur

Færøernes lufthavn blev anlagt af englænderne under 2. verdenskrig. Lufthavnen
blev placeret så skjult som muligt mellem
fjeldene, hvilket gør den til en meget vanskelig lufthavn at lande i.

Tinganes er måske verdens ældste ting.
Det blev grundlagt af vikingerne. På Tinget
blev stridigheder fremlagt og diskuteret, og
der blev truffet afgørelser om domme.
Er der noget, der svarer til et Ting i dag?

Sandur

Norrøna
Skúvoy
Kirkjubøur er det vigtigste historiske stedpå Færøerne. Stedet har været beboet
siden vikingetiden. Her har boet vigtige
kirkefolk og magtfulde mennesker.

Stora Dínum

Der står en ufærdig domkirke i byen.
Hvad er det vigtigste historiske sted i Danmark, synes du?

Litla Dínum

DANMARK
RIGET I
NORDATLANTEN

Hov

– www.rigetinord.dk –

Fámjin

I kirken i Fámjin hænger det første færøske flag.
Flaget hedder Merkið (=Mærket). Flaget er tegnet af færøske studenter
i København i 1919.

København

I 1948 blev flaget Færøernes selvstændige flag i stedet for Dannebrog.
Kan I genkende andre nordiske flags farver og former i det færøske?
RIGET I
NORDATLANTEN
– www.rigetinord.dk –

Sumba

