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København 

30. maj - 5. juni 
Ráskrá 21 

Torsdag den 30. maj 
kl. 13:30 

Flåden nærmer sig Operahuset, hvor færøske både med Diana Victoria i spidsen ror foran flåden 
mod Nordatlantisk Brygge, hvor skibene skal lægge til. 
Mens der sejles imod Nordatlantens Brygge, spiller Havnar Harmonikufelag færøske 
sømandssange, og besætningerne synger med. 

kl. 15:00  
Flåden er fortøjet. 

kl. 15:10 
Modtagelse af flåden på kajen ved Nordatlantens Brygge. Poul Michelsen, landsstyremand i 
udenrigs- og erhvervspolitk, byder den færøske flåde velkommen 

På bryggen 
kl. 13:00 - 18:00 

• Færøernes Repræsentation i Nordatlantens Brygge har åbent, og offentligheden har adgang til 
at se den permanente malerisamling. 

• Maleriudstilling på Færøernes Repræsentation på Nordatlantens Brygge. Der er tale om en 
salgsudstilling, hvor færøske malere udstiller. 

kl. 10:00 - 18:00 
Huset Nordatlantens Brygge er åbent. Bl. a. er der udstilling og salg fra forretningen af 
forskellige færøske produkter samt maleriudstilling med den færøske maler Anker Mortensen. 

kl. 10:00 - 18:00 
Udstilling og salg af færøske malerier i følgende gallerier i København: 
• Bredgade Kunsthandel, Bredgade 67-69, 1260 København K. Kunsthandelen afholde i dagene 

23. maj til 8. juni en specialudstilling med følgende færøske malere: Arnold Vegghamar, 
Bardur DC, Bardur Jakupsson, Ragnhild Hjalmarsdóttir, Sigrun Gunnarsdóttir, Zacharias 
Heinesen. Torsdag den 23. maj kl. 16-20 er der fernisering med musikindslag af Son of 
Fortune. Fredag den 31. maj, kl. 17-18, underholder den færøske gruppe Swangha i 
kunsthandelen. 

• Galleri Sct. Gertrud, Møntergade 10, 1116 København. Galleriet Sct. Gertrud har fernisering 
lørdag den 25. mai, kl. 16:00 med malerier, som den kendte færøske kunstmaler Amariel 
Norðoy har skabt. 

• Gallery Norðoy, Hedebygade 2, 1153 København V. 
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kl 16:30 - 17:30 
Skibsmusikanterne spiller færøsk musik foran huset Nordatlantens Brygge. 

Ombord 
kl. 15:30 - 17:30 
 Reception ombord på Westward Ho for særligt indbudte gæster. 

kl 17:00 
Smagsprøver på færøske produkter uddeles gratis, så længe lager haves. Så „Først til mølle …“ 

kl. 17:30 - 20:00 
Åbent skib. Publikum har mulighed for at komme ombord på skibene og får rundvisning og 
information om den betydning, skibstypen havde for udvikling af det færøske erhvervsliv. 

kl. 19:30 - 20:30 
Skibsmusikanterne spiller færøsk musik foran huset Nordatlantens Brygge. 

Fredag den 31. maj 
På bryggen 
kl. 10:00 - 17:00 

• Færøernes Repræsentation i Nordatlantens Brygge har åbent, og offentligheden har adgang til 
at se den permanente malerisamling. 

• Maleriudstilling på Færøernes Repræsentation på Nordatlantens Brygge. Der er tale om en 
salgsudstilling, hvor færøske malere udstiller. 

kl. 10:00 - 18:00 
Huset Nordatlantens Brygge er åbent. Bl. a. er der udstilling og salg fra forretningen af 
forskellige færøske produkter samt maleriudstilling med den færøske maler Anker Mortensen. 

kl. 10:00- 18:00 
Udstillinger og information om Færøerne i boder på på bryggen foran huset Nordatlantens 
Brygge. 

kl. 13:00 -14:15 
Skibsmusikanterne spiller færøsk musik på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 15:00 
Smagsprøver på færøske produkter uddeles gratis, så længe lager haves. Så „Først til mølle …“ 

kl. 15:00 - 16:15 
Havnar Harmonikufelag spiller ombord på et af skibene. 

kl. 19:00 - 20:15 
Skibsmusikanterne spiller på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge. 

Ombord 
kl. 14:00 - 19:00 
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Åbent skib. Offentligheden har mulighed for at komme ombord på skibene og få rundvisning og 
information om den betydning, som skibstypen havde for udvikling af det færøske erhvervsliv. 

kl. 14:00 - 16:00 
Lukket reception ombord på Westward Ho. 

kl. 18:00 - 21:00 
Lukket reception ombord på et eller to af skibene. 

Lørdag den 1. juni 
På bryggen 
kl. 11:00 - 16:00 

• Færøernes Repræsentation i Nordatlantens Brygge har åbent, og offentligheden har adgang til 
at se den permanente malerisamling. 

• Maleriudstilling på Færøernes Repræsentation på Nordatlantens Brygge. Der er tale om en 
salgsudstilling, hvor færøske malere udstiller. Det er sidste dag, udstillingen har åbent. 

•
kl. 10:00 - 18:00 

Huset Nordatlantens Brygge er åbent. Bl. a. er der udstilling og salg fra forretningen af 
forskellige færøske produkter samt maleriudstilling med den færøske maler Anker Mortensen. 

kl. 10:00 - 18:00  
Udstillinger i boder samt musik på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 12:00 - 13:00 
Skibsmusikanterne spiller blandet færøsk musik ombord på et af skibene. 

14:00 - 15:00 
Sámal Ravnsfjall spiller og synger færøsk musik o. a. på bryggen foran huset Nordatlantens 
Brygge. 

kl. 15:00 
Smagsprøver på færøske produkter uddeles gratis, så længe lager haves. Så „Først til mølle …“ 

16:00 - 17:00 
Havnar Harmonikufelag spiller harmonikamusik ombord på et af skibene. 

kl. 18:00 - 19:30 
Skibsmusikanterne o.a. spiller blandet færøsk musik ombord på et af skibene. 

Ombord 
kl. 14:00 - 19:00 

Åbent skib. Offentligheden har mulighed for at komme ombord på skibene og få rundvisning og 
information om den betydning, som skibstypen havde for udvikling af det færøske erhvervsliv. 

Søndag den 2. juni - DET FÆRØSKE FLAGS DAG 
Skibene er lukkede hele dagen 
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kl. 09:00 
Færinger i København samles på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 10:30 
I procession fra bryggen ved Nordatlantens Brygge til Regensen. 

kl. 11:55  
Ankomst til Regensen. Húsakórið synger. Poul Michelsen, værge og landsstyremand i udenrigs- 
og erhvervspolitik, samt Magnus Magnussen holder tale. Húsakórið synger  

kl. 12:25 
I procession fra Regensen til Holmens Kirke. 

kl. 13:15 
Ankomst til Holmens Kirke. Húsakórið synger i kirken. 

kl. 13:30 
Flaggudstjeneste v/ Heri Joensen og Borgny Brunings-Hansen. 

kl. 14:30  
Afgang fra Holmens Kirke med reserverede busser til Fredensborg Slot. 

kl. 15:30 
I procession fra indkørslen ved Fredensborg Slot til Nordmandsdalen med flaget i spidsen. 

kl. 16:00 
Ankomst til Nordmandsdalen.Velkomst og korsang. 

kl. 16:15 
Flagtale v/ Jógvan Arge. Siden fællessang. 

kl. 16:40 
Fællessang (Eyðun spiller for). 

kl. 18:00 
Afgang med bus til Nordatlantens Brygge. 

kl. 19:00 -24:00 
Hyggestund på bryggen ved huset Nordatlantens Brygge samt i huset. Musik og færøsk dans. 
Havnar Harmonikufelag o.a. deltager. 

Mandag den 3. juni 
På bryggen 
kl. 10:00 - 18:00 

Huset Nordatlantens Brygge er åbent. 

kl. 10:00 - 18:00 
Udstillinger i boder på bryggen ved huset Nordatlantens Brygge og i huset. 
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kl. 10:00 - 13:00 
Nogle 6. klasser kommer ombord på de færøske træskibe for at opleve det miljø, som de færøske 
fiskere levede under, når de fiskede ved Island. Desuden får eleverne under besøget 
grundlæggende informationer om Færøerne. 

kl. 15:00 - 15:30 
Sámal Ravnsfjall spiller og synger foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 17:00 - 18:30 
Stanley Samuelsen spiller og synger færøsk og international musik foran huset Nordatlantisk 
Brygge. 

Ombord 
Skibene er lukkede. 

Tirsdag den 4. juni 
På bryggen 
kl. 10:00 - 18:00 

Huset Nordatlantens Brygge er åbent. 

kl. 10:00 - 18:00 
Udstillinger i boder på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge og i huset. 

kl. 15:00 - 16:00 
Sámal Ravnsfjall spiller og synger foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 16:00 
Smagsprøver på færøske produkter uddeles gratis, så længe lager haves. Så „Først til mølle …“ 

kl. 17:00 - 18:30 
Stanley Samuelsen spiller og synger færøsk og international musik foran huset Nordatlantisk 
Brygge. 

Ombord 
kl. 15:00 - 21:00 

Forskellige receptioner. 

kl. 15:00 - 17:00  
Reception for særligt indbudte ombord på Westward Ho. 

kl. 18:00 - 20:00 
Sejlads på Øresund med særligt indbudte gæster. 

kl 19:00 - 21:00 
Særligt ungdomstiltag ombord på et eller to skibe. 

Onsdag den 5. juni (grundlovsdag) 
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På bryggen 
kl. 10:00 - 18:00 

Huset Nordatlantens Brygge er åbent. 

kl. 10:00 - 15:00 
Udstillinger i boder på bryggen foran huset Nordatlantens Brygge. 

kl. 13:00 - 14:00 
Sámal Ravnsfjall spiller og synger foran huset Nordatlantens Brygge. 

Ombord 
kl. 09:30 - 14:00 

Sejlads på Øresund. Særligt familie- og børnetiltag for særligt indbudte gæster. 

kl. 16:00 
Afrejse fra København mod Ebeltoft. 

HOVEDSPONSOR: 
BANKNORDIK 
  
STØRRE SPONSORER: 
FAROE SHIP * KLAKSVÍKAR KOMMUNA * TÓRSHAVNAR KOMMUNA 
* UTTANRÍKIS- OG VINNUMÁLARÁÐIÐ  * MENTAMÁLARÁÐIÐ  *  BORG  *  
HIDDENFJORD  *  ATLANTIC AIRWAYS 
  
ANDRE SPONSORER: 
FØROYA SKIPARA- OG NAVIGATØRFELAG  * ANTARES  *  DANSK-FÆRØSK 
KULTURFOND  *  EFFO * MASKINMEISTARAFELAGIÐ *   MEST  *  SANDAVÁGS 
TIMBURHANDIL  *  VÁGA FLOGHAVN  * BYGMA BALSLEV   *  CHRISTIAN Í 
GRÓTINUM  *  J.F. KJØLBRO HEILSØLA * POUL MICHELSEN HEILSØLA  *   
HVALBIAR KOMMUNA 
  
DANMARK -SPONSORER PÅ BRYGGEN: 
SYDDJURS KOMMUNE 
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