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Kære alle  
 
Så er det igen tid til, at I får en lille statusopdatering fra de grønne færøske øer. Selvom det 
ikke er mere end en måned sidst vi skrev er der sket så meget. Vi er nået halvvejs i vores tid 
på Færøerne og det går lynende stærkt. Nu er det færøske blevet mere hverdag og det er 
allerede trist at tænke på, at vi skal forlade dette barske øland inden længe. Heldigvis kan vi 
nå at opleve lige så meget som vi allerede har - så de næste måneder har meget at skulle leve 
op til.  
 
Sidst i september vågnede vi til frost og snebeklædte fjeldtinder. Dog måtte sneen overgive 
sig til en påtrængende regn senere samme dag. Denne søndag nat var første gang Jack Frost 
var på besøg siden sidst, og han har efterladt os hvide tinder, og denne gang har den været 
mere modstandsdygtig overfor regnen. Dog er der endnu ikke faldet sne nede hvor vi færdes, 
men vi forventer dog at se de hvide snefnug inden vi rejser igen. Mens vi nu ser kulden og 
mørket komme snigende stille roligt og regnen begynder at være mere fremtræden i vores 
hverdag (men det var vi jo forberedte), så skruer vi op for hyggen, for fællesskabet og for 
oplevelserne.  
 
Vi var nemlig på lejrskole. Det var to dage med fuldt program, hvor vi i bus lavede en ”tour 
de Færøerne”. Til lærernes store ærgrelse blev det ikke helt så fagligt som de havde håbet, 
da vi grundet Corona ikke måtte komme på besøg på Bakkafrost, en stor virksomhed, der 
har lakseopdræt. Heldigvis stjal denne nyhed ikke 2.n’s gode humør og vi havde en fortrinlig 
tur. Selvfølgelig var der også lidt fagligt: vi så både et hus isoleret af færøsk uld, kanoner og 
en hav-varmepumpe. Men heldigvis handler almendannelse også om andet end hvad man 
kan opstille en formel for eller skrive analyser over. Vi fik set de største turistattraktioner på 
Eysturoy og Stremoy. Vi besøgte den fine kirke i Saksun (selvom det nok var de kælne får 
der løb med opmærksomheden), vi så vindmøller ved Nes, besøgte Tjøtnuvík, var i en fin 
plantage på Kunoy (der kunne lede tankerne tilbage til når vi var på skovture i Høbjerg 
Hegn) og andre fine steder på Færøerne.  
 
Vores fælleskab er stærkt, det har det været stort set fra start af. Men nu bliver det mere og 
mere tydeligt at vi ikke bare er en klasse, men en stor familie. NGK-familien. Derfor håber vi 
også at I vil sende vores hilsner til vores (fjerne) slægtninge i 1.n. <3   
 
Nogle fra klassen var også så heldige at bevidne grindedrab i ferien. Mennesker stimlede sig 
sammen på kysten og stod forventningsfuldt og spejdede mod horisonten. Julelysene 
glimtrede i øjnene på både de mindste børnehavebørn, unge mænd, der var måtte hjælpe 
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hinanden med at komme i de stramme våddragter, og på de gamle, der for et par grå hår 
siden selv sprang ud i det kolde vand. Mens nogle ventede på kysten, fulgte andre bådene fra 
vejen af, hvilket gav et trafikkaos man sjældent ser på disse breddegrader. Inden længe 
kunne man se bådene og hvalernes finner, der brød den ellers rolige vandskorpe. Og derfra 
gik det stærkt. Da hvalerne kom ind i bugten, løb mænd og kvinder ud i vandet for at 
hjælpe til. Det tog ikke mere end få sekunder at dræbe hvalen med et stykke speciallavet 
udstyr. Og mens livet forsvandt fra de store strømlinede dyr, flød deres blod ud i vandet og 
farvede det pink som var det Pink Lake i Australien. Efterfølgelse blev hvaler hevet op af 
vandet med en kran og stillet op så det var klar til at kunne blive pateret og delt mellem de 
deltagende. Det kan lyde en anelse dramatisk, men for de 2.n’ere der var troppet op var det 
en kæmpe oplevelse.  
 
Er vi rigtig færøske nu? Tja, det står mig nu klart at vi ved enden af dette forløb hverken 
bliver rigtig færøske, rigtig danske, islandske eller grønlandske. Selvom vi kommer fra hver 
vores sted med hver vores sprog og kultur kommer vi næppe uden om at når vi står med 
tårer i øjnene og huer på hovederne så vil vi føle os hjemme i ikke blot et land, men i hele 
fire og komme derfra med nye traditioner og være en blanding af det hele. Vi bliver vaske 
ægte nordboer i den reneste forstand.  
 
Vi håber at I fortsat har det godt nede syd på. Stay safe.  
Hilsen 2.n 
 
 
Ps hvis I vil se en video fra vores lejrskole findes den nederst i denne mappe: 
https://drive.google.com/drive/folders/15Kial13bk4xNgCdsETEQ1EvC0msyMuEW?usp=sh
aring 
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