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OM FORFATTEREN

Høgni Mohr bor i Tórshavn. Han er journalist og forfat-
ter. Hans bøger og artikler er blandt de mest læste på 
Færøerne.

”Veldrejede fortællinger på et veldrejet sprog. En histo-
rie, der forener det lette og tilgængelige med et akkom-
pagnement af tunge hammerslag, hvadenten temaet 
er politisk eller alment menneskeligt, smalt eller bredt, 
frækt eller blødt. (Carl Jóhan Jensen, forfatter)

”Sikke en pen! Forfatteren besidder både kraft og føl-
somhed, kløgt og en livsglæde, som vi ikke kan undvæ-
re.” (Turið Sigurðardóttir, professor i litteratur)

Forlaget Amanda Books, Frøstjernevej 7, 2880 Bagsværd (cvr 29108102)
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En meget anderledes rejse. Det er hvad den færøske jour-
nalist og forfatter Høgni Mohr generøst indbyder os til. For 
tre år siden satte han sig for at opleve Færøerne på cykel, 
ikke blot ved at sætte fod og dæk på hver eneste af de 18 
øer, men ved også at gøre så mange afstikkere, at han 
kunne række armene i vejret og sige, at han nu havde be-
søgt hver eneste lille bygd og flække i sit hjemland. 

Det er blevet til denne unikke rejseroman, som tager os 
ind i krinkelkroge, vi ingen anelse havde om, ikke bare i 
det fysiske land, men også i sindet, fordi cyklisten har mo-
det til at løfte sløret for sin personlige historie undervejs.

Den langsomme rytme på en cykeltur levner tid til at 
bearbejde sorgen over en traumatisk barndom, men også 
til at lade tankerne vandre henover knasterne i samfundet. 
Cyklisten giver alt og alle et personligt ord med på vejen, 
og som læser bliver man suget ind i det færøske samfund 
i selskab med den ærlige fortæller.
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