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FODRING AF FÅR 

DOMMERKURSUS 

KÅRING 

TUR TIL FÆRØERNE 

FORÅRSMØDE I OXFORDDOWN-FORENINGEN 



FODRING AF FÅR 

Der er mange muligheder for valg af foder til får. Det strækker sig fra de fodermidler, som 

er tæt ved Sahara (vissent strå) til dem, der er på Grønland. Det drejer sig om midler, man 

finder i højderne i bjergområder – og midler, man finder i enge og lavlandsområder. Der er 

også forskel på, om man har Mufflon-får eller Texel med tredobbelt muskulatur. (Mufflon-

får findes i vild tilstand i Danmark.)  

Vinterfodring er mange ting: Nogle har dyr til at gå ude året rundt. Disse dyr kan leve af 

græs – hvis der er nok af det – og jorden ikke er dækket med sne og is. For Oxforddowns 

vedkommende taler vi om læmninger midt på vinteren eller tidligt på vinteren. De kræver 

mere intensiv fodring for at have en høj produktion.  Der er mange muligheder i valg af 

fodermidler – når der skal sammensættes en vinterfodring.  

 

For en del år siden var 

en god foderplan en 

mellemstor kålroe samt 

hø efter ædelyst. På 

det tidspunkt kunne 

fårene godt opretholde 

en høj produktion. De 

fodermidler, som er 

mest gængse i dag, er 

hø, halm, græsensilage, majsensilage, roepiller, kartofler, havre, byg, hvede, rug, triticale, 

sojaskrå, færdigfoderblandinger (sammensat af forskellige produkter) samt 

brødaffaldsprodukter. Nogle af disse ting synes jeg er mindre egnede – det gælder 

brødprodukterne og det gælder triticale, rug og kartofler. Disse ting kan godt bruges, men 

man skal være meget opmærksom på, om vommen arbejder godt nok. De kan meget let 

give forkert/skæv vomflora. Når vi er ved vomfloraen: Her er nøglen til succes eller fiasko. 

Vommen er den vigtigste del af dyret, når vi snakker fodring. Fra naturens side er fåret 

beregnet til at gå ud og hente – og fylde vommen med stråfoder. Når det er sket, så lægger 

fåret sig til rette – i reglen på det højeste sted – og tygger drøv. Det er for øvrigt en 

iagttagelse, man kan gøre sig om sommeren: Hvis der er et højt sted, hvor dyrene har slidt 

græsset af ved at ligge og tygge drøv, så er balancen mellem ædetid og tyggetid i reglen i 

orden. Det var naturens orden; - nu griber vi så ind og laver en vinterfodring – for vi vil 

have en højere produktion end det, man fra naturens side havde beregnet. Her kommer 

vommen ind igen: Hvor effektivt arbejder den? Er pH-værdien i vommen korrekt? En 

meget vigtig ting er, at når fåret tygger, tildeles foderet spyt med enzymer. Her er det 

vigtigt, at Calcium/Fosfor-forholdet i foderet er korrekt. En grov tommelfingerregel siger: 

Halvanden gang så meget Calcium som Fosfor. Hvis for eksempel man giver en stor 



mængde af kornprodukter, så er det meget vigtigt at dyrene med det samme får ekstra 

foderkridt – gør det til en regel at blande en lille håndfuld i hver eneste spand korn, dyrene 

får. Et andet staldfif er at starte med at tildele stråfoderet – førend de let fordøjelige ting 

såsom korn, roepiller, færdigblanding. Forestil jer: Når der tildeles stråfoder først, så bliver 

det fortygget og kommer i bunden af vommen. Derefter kommer de letfordøjelige ting 

ovenpå. Når vommen laver muskelsammentrækninger, så vil foderemnerne blive blandet 

med vomfloraen. Det modsatte: Hvis man laver en findeling (f.eks. valser kornet), så vil det 

ligge som en klump, som er sværere gennemtrængelig for vomfloraen. Alle 

malkekvægsfolk gør meget ud af at sammenblande foderemnerne, så det hele er ens. For 

at få en høj produktion. Så kommer spørgsmålet: Skal ensilagen være finsnittet? Tja – det 

kommer an på, hvor stor en part af den samlede fodermængde, der skal komme fra 

ensilagen. Hvis 100% af fodermængden skal være ensilage, så kan man få en lille effekt af 

finsnitning. Men det bør aldrig være 100%, for vommen har brug for energi (f.eks. stivelse) 

til at omdanne kvælstofforbindelserne fra græsset til at lave proteiner til løben, som er 

dyrets egentlige mave. En anden god grund til at lægge det letfordøjelige foder ovenpå 

stråfoderet, er, at grovæderne blandt dyrene kan gå så voldsomt til foderet, at de får korn 

og roe/græspiller samt foderblanding galt i halsen. Når disse emner givet til sidst eller 

ligger ovenpå stråfoderet, så skal de lede efter det – og det tager lidt længere tid. Hvis man 

er uheldig at et dyr har fået noget galt i halse og står og hoster og savler – og er meget 

urolig, så: Tag det roligt – jeg har aldrig været udsat for, at de ikke har fået det hostet op. 

Men det er virkelig træls at se på. Jeg plejer gerne at sige til fåreavlerne: Gå ind og drik en 

kop kaffe. Når du kommer ud igen, så har fåret klaret det selv. 

 

 



14. december havde Morten Jakobsen i regi af Østjysk Fåreavl/Distrikt 5 under Dansk 

Fåreavl en undervisning om vinterfodring. Vi har fået lov at bringe et eksempel herfra: 

Individniveau 1 Goldtid

g ford.

Foderkode Foder Kg foder FE kg tørstof Tyggetid protein ATT PBV g fedt Ca P Mg

665 Græshø 1 0,55 0,84 75 62 61 -16 48 3,7 2,3 1,2

673 Grønhø, Standard 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2 A-5       105-0-40 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

201 Vårbyg 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

155 Sojaskrå 0,3 0,36 0,2628 1 111 57 52 16 1,0 2,0 1,0

Fåremineral 0,01 2,2 0,8 0,4

720 Kridt 0,02 0,0

I alt 0,91 1,10 76,15 173,44 117,95 35,61 64,50 6,92 5,07 2,58

NORM 0,90 2,20 81 81

Min 96 9 0 4,4 3,5 2,6

Maks 144 36 18,0 8,4 4,0

Besætningsniveau Antal individer: 5

Foder Kg foder

Græshø 5

Grønhø, Standard 0

A-5       105-0-40 0

Vårbyg 0

Mineral 0,05

Kridt 0,1

 

Ovenstående er et af Mortens eksempler  - vi har fået lov at bringe yderligere materiale i 

løbet af vinteren på vores hjemmeside: www.danskoxforddown.dk. Morten gør 

opmærksom på, at der tages forbehold for regne/skrivefejl.  Alle foderplaner anbefaler en 

vis mængde. Der er plads opad, hvis man vil have en ekstra høj produktion – hvis blot man 

stiger langsomt i mængde. Dette gælder i øvrigt også, hvis man skifter foderemner. De 

fleste foderplaner er lagt til rette efter at fårene kommer fede på stald – og tynde på græs. 

Rent faktisk kan man smelte fedt af et dyr ved at anvende ”beskyttet” protein – f.eks. (i 

gamle dage) fiskemel. Soyaskrå har lidt den samme effekt. (Den proces, som sojaskrå og 

fiskemel gennemgår under forarbejdningen, gør, at proteinet, der er deri, ikke bliver fuldt 

optaget i vommen, - men fortsætter til løben. Derfor kaldes det ”beskyttet”.) 

Mineraler: Spørgsmålet lyder mange gange: ”Jeg giver mine får sliksten – er jeg så dækket 

ind?” Det lyder måske bombastisk – men svaret er nej. Et får slikker ikke så meget, at det 

er dækket ind. Det vil være bedre at have et hjørne i krybben, hvor der ligger mineraler frit 

tilgængeligt. Det gælder også salt, - for hvis man ikke giver ekstra fodersalt, så vil dyrene 

æde alt for mange mineraler. Får har et højt behov for salt – og naturligvis frostfrit, rent 

drikkevand  

 

Oxforddownforeningen har haft generalforsamling – og konstituerede sig som beskrevet 

på bagsiden.  

. 



 

Formandens beretning ved Dansk Oxforddowns generalforsamling 16.10.2016 

Oxforddownforeningen har ca 60 medlemmer. Det er en stor raceforening – sammenlignet 

med de andre. 

Vi er en selvstændig forening, som har valgt at stå uden for Overbygningen. Det er der for 

øvrigt mange foreninger og distrikter, der har valgt.  

Udover overbygningen eksisterer Dansk Fåreavl – og Lammeproducenterne stadigvæk. 

Lammeproducenterne har i øvrigt også en overbygningen.  

Så er alle Fåreavlere favnet – skulle man tro. 

Så må vi se, hvem der egentlig (om nogen) varetager vores interesser, - på det 

Landsdækkende plan. 

En af vores unge avlere, Agnete Jessen, har oprettet en Facebook-gruppe, - kaldet ”Dansk 

Oxforddown”. Jeg håber, I vil bruge den positivt. (Det er nemlig nedbrydende, når man 

bruger Facebook til at smide skidt på hinanden). (Hvis man har noget negativt at sige, er 

det bedre at gøre det på e-mail). 

Nu har EU godkendt, at Schwartzkopf og Oxforddown er én race. Det gør, at vi nu har langt 

større mulighed for at få nyt blod til vores race. Det gælder også den anden vej. 



Den 20. november kl. halv ni afholdte Dansk Fåreavls Avlsudvalg dommerkursus på 

Herning Dyrskueplads. 

Heldigvis kan vi se, at der er en del unge tilmeldt. – Og hvis der er noget, vi har brug for, er 

det tilgang af unge avlere – og dommere. 

Mange af de tilmeldte har givet udtryk for, at de bruger dette kursus til at dygtiggøre sig i 

udvælgelse af egne avlsdyr. 

Desuden er det altid nyttigt, at dommerstanden er ajourført med racernes standard og 

avlsmål. 

Landsskuet: 

Igen i år klarede Oxforddown sig rigtig godt. Heldigvis er der en god tone og hjælpsomhed 

avlerne imellem. Det er guld værd for sammenholdet – og det er guld værd for 

Oxforddown-avlen. 

Det er også blevet sådan i vores race, at hvis man har et lovende vædderlam – så er det 

bedre at en kollega kan bruge det (og få det til at blive til noget) – end at man lige får en 

høj pris. 

I det hele taget er hjælpsomheden fra foreningens medlemmer beundringsværdig. Det gør, 

at nye føler sig velkomne – og ikke alene. Det er SÅ vigtigt, at man i starten har gode 

mentorer. 

Desværre havde også negative oplevelser på Landsskuet: Der var razzia fra Politi og 

Fødevarestyrelse ved ankomsten med dyrene.  

Foreningen har fortalt om reglerne et par gange – blandt andet ved et velbesøgt møde hos 

Niels Erik Rasmussen i foråret. – Hvor underviseren fra AMU SYD (Johnny Jørgensen) 

meget levende redegjorde for de forskellige regler. 

Èn ting er, at nogle af os kommer til at overtræde disse regler – men PRISEN for forseelsen 

er alt for stor. 

Dansk Fåreavl og Lammeproducenterne arbejder på at smidiggøre reglerne. – Men for dem 

er det også op ad bakke, har jeg forstået. 

En anden ting, som kan ødelægge det for os fåreavlere – det er angreb fra ulve: Det er 

sådan, at ulven kan ikke hegnes ude. Den kan slå ned på uventede steder og tidspunkter. – 

Desværre er vores Miljø-folk så stærke i deres propaganda, - at de danske Landbo-

organisationer har givet op. – Herunder også Fåreavls-organisationerne. Det er endda så 

galt, at en dyrlæge fra Fyn – ud fra et billede – kan fastslå: ”Dette er ikke Ulve-Angreb. – 

Det er hund” . 

Jeg tror nu, DNA er mere sikker. Men det vil Ulve-tilhængerne ikke længere være med til at 

udtage. 



Fårene har INGEN advokat – ulvene har MANGE. – (End ikke vores egne organisationsfolk 

ønsker at råbe op). 

På vores hjemmeside kan man læse om en mand med Sweiss-hund: Han er villig til at tage 

ud og opsøge sporene – og han kan derved klarlægge, om det er hund eller ulv. 

HVIS man kommer ud for det, må man sørge for at få pressen med på sin side. – Men jeg 

erkender, at det er en lang og sej vej.  – At tie stille er lettest – men ingen løsning. 

Vi – i Danmark – er ikke de eneste, der må slås mod ulve (og andre rovdyr): 

I august havde jeg den glæde at være inviteret til at holde et Indlæg på en konference i 

Letland. Her deltog Professorer, Konsulenter og Fåreavlere fra 13 forskellige lande. Alle 

havde et indlæg – så dagen var lang.Mange interessante emner blev behandlet – men den 

røde tråd var problemerne med rovdyrene. I alle lande var Miljø-folkene Modstandere – og 

ikke Hjælpere. 

Der var stor forskel på erstatninger (og bevisbyrder) i de forskellige lande. 

Norge og Letland har fået lov at regulere ulve-antallet. 

Kåring: Der var planlagt kåring 1. og 2. oktober. Men der var besvær med at få datoerne til 

at passe. 

Der er heldigvis en del tilmeldte. Vi vil få det afviklet i oktober og november måned. 

Grundlaget for at være Fåre-avler, - nemlig Slagtelams-priserne: Sammenlignet med de 

øvrige europæiske lande, er der gode priser i Danmark. 

Fonden: Der har været en del uro – og Presseskriverier i den seneste tid.  

Det må være helt klart, at reglerne skal overholdes. Det må ikke være de mest smarte, der 

får pengene igen – og igen. 

Til sidst: 

TAK til vores medlemmer – til Bestyrelsesmedlemmer – for et godt og konstruktivt 

arbejdsår. 

Jeg håber, denne indstilling – hos jer – må fortsætte i det nye år. 

ASGER 

 

Efter generalforsamlingen havde Ron Bon et spændende indlæg om visse urters evner til at 

forebygge løbe-tarmorm og coccidier.  (fortsættes på næste side) 

 

 



 



 
Det bliver spændende at følge Ron i det fortsatte projekt. Man er velkommen til at kontakte ham for 

yderligere oplysninger. 

DOMMERKURSUS 

Dansk Fåreavls Avlsudvalg har afholdt et dommerkursus. Det foregik i Herninghallerne. Det 

var rigtig gode rammer. Ca 50 mødte op – og 39 deltog i kurset. Heraf rigtig mange 

Oxforddown-folk: Rasmus Loth Andersen, Elsebeth Hedegård, Lasse Friis, Mads Friis, Anne 

Faurschou, Lene Wohlfarth, Gitte Kobberøe, Agnete Jessen, Niels Erik Rasmussen, Linette 

Jessen,  Ann Stistrup Christiansen, Erling Sørensen, Knud Harbo Stage samt Asger 

Markussen.  Hele aldersskalaen samt erfaringsskalaen var repræsenteret. Det lover godt 

for entusiasmen i racen i fremtiden. 



Dansk Fåreavls Avlsudvalgs Dommerkursus November 2016  

Avlsudvalgets Formand, Henning Nielsen, bød velkommen til 49 kursusdeltager – samt 

hjælpere. 

Kurset var særdeles vellykket – og blev afviklet i en god stemning – samt med stor 

arbejdsiver fra hver enkelt deltager. 

Deltagerne var delt op i hold – hver med en erfaren dommer som leder/mentor. Der var 

livlig meningsudveksling på de enkelte hold. 

Asger Markussen vejledte om dommeres arbejde: 

INDLEDNING/DOMMERKURSUS 20-11-2016 

Det er en ære at blive bedt om at være Dommer – Optræd derfor som en Dommer!! 

Sig ikke bagefter: ”Jeg har fortrudt bedømmelsen”!! (For nogle år siden protesterede en 

udstiller over, at han havde fået 22 points – så ændrede dommeren bedømmelsen til 23 

points – Det må aldrig ske). 

Man kan have favoritter inden for racer og udstillere – men ikke som dommer!!  

Her er alle racer ligeværdige. 

I Danmark er det almindeligt at dyrene er mere eller mindre ”Afklædte”, nå de udstilles. 

Jeg har været dommer i 7 forskellige lande (samt arrangeret dommerkurser) – og ingen af 

disse steder har de kortklippede dyr til udstilling. 

Se efter: Kan dyrene gå – Er der benfejl! – Hvis ikke I kan se det ved at lade dyrene gå 2-3 

omgange, så er I ikke dygtige nok!! – Får er nemlig ikke væddeløbsheste, der skal testes for 

kondition!! 

Tjek de ting, som de enkelte Dyrskuers ”Værd at Vide” beder om: 

Bidfejl, Uldlængde, Huld, Testikler (Ikke røre – kun se!). 

I skal reagere på fejl, der er her!! – I må IKKE skubbe ”Aben” til Fællesdommerne!! – Det 

første Dommerhold SKAL se det!! 

Når Udstillere og Dyr fremtræder i Dyrskue-dress, - skal I vise Respekt – og optræde i 

Dommerdress!! (I Danmark hvid kittel eller lignende – ingen påtrykte reklamer – Til 

gengæld skal Dommer-skiltet huskes). 

BEDØMMELSE: Første Handling: Tjek tænder, uldlængde, testikler og huld!! 

Dernæst: Stil Dyrene op – Der skal være luft imellem – så I kan se siden på dyret!! 



Når I skal se dyret forfra, - skal der være plads til en trækker mellem hvert dyr!! – Så kan 

Dommeren frit se fronten på dyret. 

Når I vil se dyret i bevægelse: Se dyret fra Front – og fra Siden – og Bagfra.  

Vær her opmærksom på Bløde Koder – og Skridtlængde!! 

Hvis trækkeren holder dyret stramt – så bed om at dyret bliver slækket – så dyret kan gå 

frit!! 

Når bedømmelsen skal begrundes – så start fra bunden!! 

Forklar højt og tydeligt, - hvorfor placeringen er, som den er!! 

Og hvorfor pointsene er, som de er. (Pas her på, at godheden ikke løber af med jer). 

VÆR POSITIV!! 

Asger Markussen, November 2016  

Én person fra hver af de deltagende 14 racer beskrev et dyr fra sin race. 

Derefter blev de seks hold sat til at kåre de 14 racer. Og der afsluttedes med 

dyrskuebedømmelser: Et hold Texel-får, et hold Oxforddown-får samt et Interbreed-hold. 

De fleste deltagere fandt Interbreed-bedømmelsen sværest. For her skulle man tage højde 

for de forskellige Racebeskrivelser. Disse tre bedømmelser afsluttedes med, at tre erfarne 

dommere (Henning Nielsen, Brian Lundgård og Asger Markussen) afslørede, hvordan de 

om morgenen havde sat dyrene – samt (for dyrskueholdenes vedkommende) givet points. 

Der røbes ikke for meget, hvis man siger, at der var uenighed. 

Til sidst gennemgik Asger Markussen nogle af de kårede dyr. – Hvor han påpegede nogle 

fortrin og mangler. Man kunne så – på sit eget kåringsskema – se, om man også havde 

fundet disse ting. 

Konklusionen fra hovedparten af deltagerne var, at det er svært at opdage det hele ved en 

bedømmelse. – For ofte henfalder man til – hvis man er lidt usikker – at fokusere på det 

negative. 

For Avlsudvalget 

Asger Markussen  

 

FORÅRSMØDE I OXFORDDOWN-FORENINGEN 

Foreningen har fået lov at arrangere sit forårsmøde hos Pia og Torben Friis Sørensen i 

Auning. Det bliver den 5. marts 2017. Mere om mødet følger på hjemmesiden. 

 



 

KÅRING 

Kåringen er endnu ikke afsluttet – det har knebet med at synkronisere datoerne. De 

steder, hvor der er kåret, har man fundet nogle topdyr. Der er sket det usædvanlige, at én 

Oxforddown-avler, Knud Harbo Stage, har solgt to væddere, som i deres ny besætninger 

har klaret sig ekstremt godt. Det er svært – med to væddere i samme årgang – solgt til to 

forskellige besætninger. Her ligger der et fantastisk avlerøje bag. Når kåringsarbejdet er 

færdigt, vil man kunne se resultaterne på hjemmesiden. 

 

TUR TIL FÆRØERNE 

Inge Markussen arrangerede i september en tur til Færøerne for alle danske fåreavlere. 

Det blev meget hurtigt overtegnet – og mange flere ville gerne have været med. Èn af 

deltagerne, Agnete Jessen, har lavet en rejsebeskrivelse: 

Færøerne 2016 

Torsdag den 1. september sad 30 fåreavlere klar i Billund lufthavn til en tur til Færøerne. 

Efter 1,5 times flyvetur var vi klar til 5 spændende dage på Færøerne med vores egen 

lokalguide Jakup Pauli, en færøsk fåreholder samt arkitekt. Jakup stod og bød os 

velkommen i Vagar lufthavn, hvor han derfra skulle guide os rundt på Færøerne alle 



dagene, og det skulle vise sig, at selv 

om han ikke havde været guide før, så 

var han helt fantastisk til det – for han 

kunne fortælle noget om alt! 

Som det første vi så, da vi kørte afsted 

i bussen, var selvfølgelig nogle får og 

det meget smukke landskab. Vejret 

var godt med blå himmel og solskin, 

og imens bussen kørte afsted mod det 

første stoppested, fortalte Jakup om 

stort og småt.  

Ved det første stoppested på ruten 

fra lufthavnen til vores hotel i 

Klaksvik, var vi i Gåsedalen, hvor vi så 

et rigtig flot vandfald, tørret fisk og 

havde en utrolig udsigt over havet og 

andre øer. Derfra holdte vi endnu et 

stop med udsigt til Tintholm, og så var 

det ellers afsted mod Klaksvik, hvor vi 

skulle have aftensmad på hotellet.  

Kl. 19.50 var vi ankommet til vores 

hotel, hvor vi skulle sove de næste 4 

nætter. På hotellet gik snakken og 

stemningen var i top, da vi fik vores 

første gode færøske aftensmad. Da vi 

alle var færdige, gik vi hver til sit, så vi kunne være klar til vores første heldags tur om 

fredagen.  

Næste morgen, da vi havde fået morgenmad, tog vi afsted kl. 8.00 mod Kvivik, hvor vi så et 

gammelt vikingebo og gik en tur ned til stranden. Jakup fortalte meget om vikingerne, der 

har levet på Færøerne og bragt blandt andet fårene til. Herefter kørte vi videre til fårestald 

lidt udenfor Kvivik. Ved fårestalden stod fåreholderen Niklas klar til at fortælle og vise 

stalden frem. Niklas er en af de 50 ejere af stalden, som tilsammen har 500 får i fjeldene 

omkring stalden. Efter fremvisningen blev vi budt på brød med fårepølse, et stykke 

galopkringle og te og kaffe. Herfra kørte vi til Torshavn. I Torshavn fik vi mulighed til at 

shoppe lidt og se byen, hvor efter vi blev rundvist i det gamle Torshavn af en anden guide. 

Guiden fortalte mange spændende historier og viste os de gamle huse nede ved havne.  



Fra Torshavn kørte vi til Hellurnar, hvor 

Jakup naturslagtede et af hans 3 mdr. 

Gimmerlam. Søndag skulle vi så hjem til 

Jakup og have lammet. Han var god til at 

forklare og vise hvordan de naturslagter 

på Færøerne, og det var spænende at 

se. Da slagtningen var færdig kørte vi 

tilbage til hotellet, hvor vi havde en 

times pause indtil vi skulle videre til 

Runavik. I Runavik spiste vi på et hotel. 

Vi fik tre-retters menu med rigtig lækker 

mad, og vi hyggede og snakkede om alt 

det vi havde oplevet. Da vi alle var 

færdige med den gode dessert, kørte vi 

tilbage til hotellet i Klaksvik, hvor vi gik i 

seng – alle var trætte efter en lang, kold 

og lidt våd, men god dag.  

Lørdag morgen var vi oppe til 

morgenmad kl. 7.00, og afsted ned til 

havnen i Klaksvik, hvor en skolebåd 

ventede på os. Vi skulle nemlig sejle 

rundt om øen Kalsoy, hvor efter vi senere på dagen skulle med færge over til øen. Vejret 

var rigtig godt med sol, blå himmel og en anelse vind. Vandet var helt klart, og fra båden 

havde vi fantastisk udsigt ud over havet og flere øer. Vi sejlede derud af og i starten var 

bølgerne ikke så store, men de blev de dog senere. Som vi sejlede mod Mikladalur, for at 

se sælkvinden fra søs, blev bølgerne kraftigere og nogle blev i større og mindre grad 

søsyge. På båden var der selvfølgelig nogle med til at styre den, ud over dem var Jakups far 

(Evald) med. Han havde 89 års fødselsdag og skulle være med os hele dagen. Både Evald og 

de andre fra Færøerne fortalte os historier om færøsk kultur og sejlads. Mens vi sejlede fik 

vi lidt formiddagskaffe med franskbrød og wienerbrød. Det var smukt og spænende at se 

Færøerne fra en anden vinkel end ellers. Vi sejlede hele vejen rundt om Kalsoy og så 

tilbage til Klaksvik havn, hvor vi var tilbage kl. 12.00. Derefter havde vi pause, hvor vi fik set 

mere af Klaksvik by.  

Kl. 14.10 var vi på færgen fra Klaksvik til Kalsoy. Da vi var kommet over på Kalsoy kørte vi til 

Mikladalur. I Mikladalur var vi først på fjeldvandring, hvor en fåreholder viste sine får frem 

og fortalte et foredrag om sin måde at holde får. Nogle af os gik højere op i fjeldene, hvor 

der var en helt utrolig udsigt ud over havet. Efter foredragen i fjeldene gik vi ned til 

Mikladalur by. Der gik vi først ned og så sælkvinden, som Jakup tidligere havde fortalt 

historien om. Dernæst fik vi kaffe og te i et forsamlingshus og takkede manden, som havde 

holdt foredrag for os i fjeldene. De, som ikke havde været nede ved Sælkvinden endnu, gik 



ned og så hende, mens andre gik mod bussen. Da alle var kommet hen til bussen, kørte vi 

til Trøllarnes. Der fortalte Jakup lidt om den lille by, som kun bestod af tre familier, og om 

hvordan de lever af deres dyr – i byen havde de køer, får, ænder og gæs. Efter lidt tid kørte 

vi til Husar forsamlingshus. Der var der lavet lækker mad til os, og der blev grinet og 

snakket om den rigtig gode dag vi havde haft. Omkring kl. 22.30 tog vi færgen tilbage til 

Klaksvik. De fleste gik i seng, mens nogle af os andre gik ned på en pub i byen, hvor vi 

fortsatte den gode stemning.  

Søndag var vi så heldige, at vi kunne sove længe, for først kl. 11.00 skulle vi afsted til 

Gudstjeneste i Klaksviks kirke. Kirken var flot udsmykket med store lysekroner, balkoner i 

begge sider, og i alt kunne den rumme hele 1200 mennesker. Gudstjenesten foregik 

selvfølgelig på færøsk, og det var også barnedåb, hvilket faktisk var præstens egen datter. 

Sangene, der blev sunget, lød helt fantastisk for alle de ca. 300 mennesker, som var med til 

gudstjenesten sang med. Til nadver gik næsten alle op, og også mange af os fra Danmark 

gik derop. Det var tydeligt, at der på Færøerne er stor opbakning til kirken og dens 

arrangementer. Senere den dag viste Jakup også en frimenighedskirke, som han havde 

været arkitekt for.  

Efter gudstjenesten fik vi frokost på hotellet. Hvilket viste sig at være tre-retters frokost, så 

det kunne der ikke klages over. Da alle 

var færdige med at spise, kørte vi til 

Fuglafjørður, hvor vi først gik hen til et 

vandfald og hørte korsang i de flotte 

naturomgivelser. Trods regn og lidt 

tåge var der kommet mange som stod 

og lyttede til det smukke korsang. Da 

koret var færdigt gik vi ned til byen. 

Der fortalte Jakup om sin barndom – 

han var opvokset i Fuglafjørður og hans 

far og nogle søskende bor i byen. Vi 

blev vist rundt i byen, hvor vi så kirken 

og hørte om byens historie. Da vi 

havde gået et stykke tid fik en kop 

varm kakao, for vi var blevet ret kolde 

og våde. Derefter så vi Jakups stald, 

som ligger ved siden af hans søsters 

hus, hvor halvdelen af hans får går inde 

om vinteren og bliver passet af hans far 

Evald. Så gik vi hen til en uldskins 

udstilling/butik, som vi så indtil bussen 

kom og kørte os tilbage til hotellet.  



Kl. 19.30, efter at have haft en pause på hotellet, skulle vi hjem til Jakup og have 

gimmerlammet, som var blevet naturslagtet dagen før. Jakup boede nogle hundrede meter 

fra hotellet i et hyggeligt, lille hus. Hans familie var rigtig venlige, og de vartede os hele 

tiden op, så det kunne ikke have været bedre. Maden var fantastisk, og det grillede lam var 

mørt og smagte super godt. Jakup havde tidligere fortalt os, at han havde en overraskelse 

til os under middagen. Så da Jakup havde sagt, at overraskelsen nu kom, var vi alle 

spændte på at se, hvad han havde fundet på. Og ind i det lille køkken kom der så det 

kirkekor, som Jakup synger i. De præsenterede sig og begyndte at synge. Det var helt 

fantastisk og kan ikke beskrives med ord, sådan som de stod i køkkenet og fyldte hele 

huset med smukke færøske sange. Da de var færdige med at synge var vi alle rørt, både 

over den smukke korsang og den fantastiske middag, men ikke mindst måden Jakup havde 

guidet os rundt på Færøerne. Vi takkede mange gange og gav Jakup og hans kone en gave 

som tak. En utrolig hyggelig aften var ved at være til vejsende, og vi gik nu tilbage til 

hotellet, så vi kunne være klar til at tage af sted morgenen efter.  

Mandag morgen pakkede vi vores ting, spiste morgenmad og tog så afsted mod 

lufthavnen. På turen fra hotellet til lufthavnen stoppede vi to steder. Det første sted var i 

en dal. Det regnede, så vi var kun kort ude og se den lille by og stranden. Det andet stop 

var i Kollafjørður. Der fik vi et foredrag af en mand fra landbrugsforvaltningen på 

Færøerne. Det var godt, og vi fik svar på de sidste spørgsmål som vi måtte have, inden vi 

desværre skulle tage afsked med Færøerne. Under foredraget blev Jakup nød til at sige 

farvel, da han skulle tilbage på arbejde efter ca. 5 gode dage med os. Vi sagde farvel og 

forhåbentligt på gensyn. Herefter var det direkte til lufthavnen, hvor vi skulle være klar kl. 

13.00, og så var det ellers farvel til Færøerne og afsted mod Danmark. Alle havde en 

fantastisk tur, hvor vi fik lært hinanden bedre at kende og havde det rigtig godt og sjovt 

med hinanden. Det var en helt utrolig tur, hvor vi fik set rigtig meget, og jeg er sikker på, at 

alle, som var med, er taknemmelige for at have fået den mulighed at komme afsted til 

Færøerne! 

 

 

 
Fakta om får på Færøerne 

 Racen Færøsk får 

 Ca. 70.000 moderfår 

 Ca. 1,1 fødte lam pr. moderdyr  

 Slagtekrop ca 15 kg 

 Vægt voksne moderdyr 40+50 kg 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Vi forsyner dig med foder 

 
Hund Kat Heste Får 

Høns Kaniner Fuglefoder 

 
Åben mandag-fredag kl. 14.00-18.00 

Lørdag kl. 09.00-12.00 

 

Toftnæs landhandel 
 

Toftnæsvej 25,Alslev, 6800 Varde 

Tlf. 75269415 

 
Fornuftige priser: sække paller eller løs få et tilbud 

 

Se mere på www.dorset.dk 
INGEN FOR SMÅ- INGEN FOR STORE 
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