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Turens første møde med Færøernes 
storslåede natur på en sejltur til 
Vestmanna-bjergene nord for 
bygden af samme navn på øen 
Streymoy. Området byder på stejle 
fuglefjelde, dybe grotter og 
fritstående klipper og er en af de 
største attraktioner på Færøerne. 







Færøerne Arrest med plads til 14 indsatte. Stedet 
bliver kaldt for Mjørkadalur, der betyder tågens 
dal, og ligger højt oppe i fjeldet, 21 kilometer fra 
Tórshavn. Bygningen er en gammel kaserne fra 
1960’erne oprindeligt bygget til personale på en 
militær radarstation. Derfor er forholdene ikke 
optimale ift. funktionen som arrest. 



Hotel Føroyar er tegnet af Friis & Moltke og bygget i 1983. Hotellet 
er udvidet med 71 nye værelser og en spa-afdeling indrette af Scale
Design. Hotellet ligger indpasset i terrænet, så det næsten 
forsvinder i landskabet – træværket er sorttjæret, og tagene er 
dækket med græstørv. Indvendigt bliver man mødt af samspillet 
mellem lys og skygge – lange mørke gange og åbne lyse værelser. 





Introduktion til Færøerne med oplæg fra:

Tórshavns borgmester Heðin Mortensen, 
stadsarkitekt Birita Wardum, bygherre og hotelejer, 
Johannes Jensen, CEO i Gist & Vist, Guðrið
Højgaard, CEO i Visit Faroe Islands samt 
projektleder på NCC’s tunnelprojekter, Alf Helge 
Tollefsen.





Byvandring i Tórshavn med arkitekt Rúni Abrahamsen, 
partner i MAP Arkitektar.

Her besøg i 
Havnar Kirkja, 
Tórshavn 
Domkirke, 
opført i 1788, 
der er den 
næstældste 
bevarede kirke 
på Færøerne. 



Tinganes er den gamle bydel i Tórshavn og har 
sit navn fra Lagtinget, som blev etableret næsset 
tilbage i vikingetiden.







Tórsvøllur Stadion
MAP Arkitektar

Viðarlundin Park

Nationalgalleriet Listasavn Føroya
med omkringliggende skulpturpark

Bank Nordik
MAP Arkitektar

Lagtingsbygning
MAP Arkitektar





Glasir Tórshavn College 
Det nye uddannelsescenter samler tre 
ungdomsuddannelser under samme tag.
Arkitekt: BIG i samarbejde med Fuglark
Indretning: Rosan Bosch
Ingeniør: SMJ



Skúlin á Fløtum
Ny folkeskole og gymnasium.
Rådgivere: SNA / Árni Winther Arkitektar, ZETA Architects, 
Brim Arkitekar, LBF og SMJ.



Rundvisning ved Árni Winther 



Middag på restaurant ROKS

Pætur Jakobsen, direktør i SMJ Rådgivende Ingeniører 
fortalte om virksomhedens projekter





Eysturoyartunnilin er en godt 11 km lang undersøisk tunnel, der 
forbinder Streymoy (hvor Tórshavn ligger) med naboøen Eysturoyar, 
hvor der er forbindelse til byerne på begge sider af fjorden. Dermed 
har tunnellen tre tilkørsler og derfor også en rundkørsel.

Den færøske kunstner Tróndur Patursson og arkitekten 
Eyðun Eliasen står bag hhv. kunstværket rundt om 
rundkørslen og lyssætningen i tunnelen.

Tunnelen er bygget af NCC.



Skolen i Fuglafjørður er blevet udvidet 
med en ny tilbygning. MAP Arkitektar står 
bag projektet. 

Rundvisning med arkitekt Rúni Abrahamsen



Det nye rådhus i Eysturoy Kommune er tegnet af Ósbjørn
Jacobsen, partner og leder af Henning Larsens kontor på 
Færøerne. Bygningen former en grøn gangbro over Eiðis-åen og 
falder nærmest i ét med omgivelserne.



Bygningen er bygget over et vandløb, som 
er blevet et synligt element i arkitekturen.
Her med direkte kig ned fra byrådssalen.  

Arkitekt Ósbjørn Jacobsen 
fortæller om projektet

Borgmester Per Martin Gregersen tog i mod os.



Arkitekt Ósbjørn Jacobsen, partner og leder af Henning 
Larsens færøske kontor står bag en ny daginstitution, 
der ligger indplaceret i et kuperet terræn, og hvor taget 
bl.a. bliver legeareal. 



I 2010 vandt Henning 
Larsen en konkurrence om 
udviklingen af midtbyen i 
Klaksvík, der er Færøernes 
næststørste by. 

Arkitekt Ósbjørn Jacobsen viser og fortæller om et kommende
kulturhus og om grebene for udviklingen af bymidten 



Skolen Skúlatrøð i Klaksvík midtby tegnet af den 
lokale tegnestue FUGLARK.

Rundvisning ved arkitekt Svend Sivertsen, 
partner, FUGLARK



Besøg på Bakkafrost á Strond lakseopdrætsanlæg med 
oplæg af Rógvi Jacobsen, leder af anlægget og med 
deltagelse af Pætur Jakobsen, SMJ, der har stået for den 
ingeniørfaglige og tekniske ekspertise på opførelsen af det 
nye anlæg, hvor man kan øge størrelsen på lakseyngel 
(smolt) inden de bliver sat ud i bassiner i havet.



Besøg på det færøske bryggeri OY Brewing i Tórshavn lige før det åbnede. 
Omvisning ved Johannes Jensen.



Den største kongsgård på Færøerne er 
Kirkjubøargarður i Kirkjubøur. Den nuværende 
kongsbonde Patursson er 17. generation på 
gården. De ældste dele af blokhusene stammer 
fra 1000-tallet og kaldes roykstovan. Gennem 
middelalderen var Kirkjubøur bispesæde og ved 
siden af gården ligger en katedralruin.



Kongsbonde Jóannes Patursson tog 
imod os i kirken og fortalte om 
stedets historie 





Middag på kongsgården med efterfølgende færøsk folkedans





Besøg hos tegnestuen SNA med præsentation af projekter ved arkitekt
og direktør Selmar Nielsen, der grundlagde tegnestuen i 2001. 
Tegnestuen har givet form til en række af Færøernes markante 
byggerier. Efter besøget så vi de to projekter: Landssygehusets H-
bygning og Sjóvinnuhúsið.



Sjóvinnuhúsið er oprindelig en 
lagerbygning med saltsilo, der er 
ombygget til kontor- og 
undervisningslokaler samt kantinen 
Silo. Facaden er renoveret og 
indendørs er der sket en nyskabelse, 
hvor man har søgt at bevare så meget 
som muligt af den gamle bygning.
Omvisning ved Selmar Nielsen, SNA.



SNA har stået for en løbende udbygning og modernisering af 
Landssygehuset. Den nye H-bygning omfatter en ny psykiatrisk afdeling, nye 
sengeafdelinger og fødestuer, nye lokaler til rehabilitering og nyt køkken.
Omvisning ved Inga Katrin Winther, SNA.



Nordens Hus er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd, hvor 
der afholdes bl.a. koncerter, udstillinger, teaterforestillinger og 
konferencer. Bygningen indeholder materialer fra alle de nordiske 
lande: glaspartier og ståldragere fra Danmark, taget er et traditionelt 
græstag fra Færøerne, gulvet er lavet af norsk granit, møblementet 
er af finsk oprindelse og vægbeklædningen er svensk træ.



Vi sluttede turen med endnu en stor 
naturoplevelse, nemlig et besøg til 
bygden Gásadalur (Gåsedalen) og 
vandfaldet Múlafossur, som falder 30 
meter lodret ned i Atlanterhavet.


