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Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande ver-
den over? Så tilmeld dig postcrossing.com.

En trend, som er blevet populær i hele verden 

de sidste par år er postcrossing. I disse digi-

tale tider savner mennesker at få andet end 

kedelige regninger og reklamer i postkassen.  

Dette ønskede Paulo Magalhaes fra Portu-

gal at ændre på, og for nogle år siden star-

tede han et projekt. Hans mål var at forene 

mennesker fra hele verden, uanset hvor de 

boede, og om de havde fælles interesser. 

Paulo oprettede www.postcrossing.com – en 

hjemmeside, hvor man kan registrere sig og 

siden sende postkort til tilfældige mennesker 

på kloden, for derefter at modtage postkort 

fra tilfældige mennesker fra hele verden. 

Dette er en sjov og interessant måde at 

samle postkort og frimærker på.

Det drejer sig om at komme hinanden ved, 

at give andre mennesker indblik i en lille del 

af dit liv og at afsætte et øjeblik til at skrive 

en hilsen om præcis det, du ønsker. Nogle 

skriver om deres land, andre skriver digte, og 

nogle fortæller om deres dagligdag. Nogle 

gør mere ud af det end andre og bruger tid på 

at vælge det rigtige postkort og et frimærke, 

som passer til.

At postcrossing er meget populært, kan man 

bl.a. se på Guernsey, i Finland og i Hviderus-

land hvor specielle ”postcrossing frimærker” 

er blevet udgivet.

Der er endnu ikke mange medlemmer fra 

Færøerne. Og dog er efterspørgslen efter 

postkort fra Færøerne meget stor, fordi Fær-

øerne er små og fjerntliggende. Medlemmer 

Postkort fra Kina
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fra Færøerne får tit forespørgsler om at bytte 

postkort uden om systemet, hvor du normalt 

får en tilfældig adresse udleveret.

Paulos oprindelige projekt blev større, end 

han nogensinde havde forventet. I dag er 

flere end 25 mio. postkort sendt via post-

crossing systemet, som har ca. 500.000 

medlemmer. Medlemmer fra 218 lande er 

registreret på hjemmesiden.

Hvordan virker det?

• Bed hjemmesiden om en adresse

• Send et postkort til adressen

• Vent til du modtager et postkort

• Registrer det modtagne postkort  

 på hjemmesiden

Det første skridt er at bede om en adresse, til 

hvem du skal sende et postkort. Du modta-

ger derefter modtagerens adresse og et post-

kort ID-nummer (for eksempel DK-12345). 

ID-nummeret er unikt og kan identificere dit 

postkort i systemet.

Når du skriver postkortet, husk så at skrive 

ID-nummeret tydeligt på postkortet. Mod-

tageren vil så registrere dit postkort på 

postcrossing.com, hvorefter din adresse 

videregives til den næste postcrosser, der 

beder om en adresse at sende et postkort til.

Du kan sende op til fem postkort på en gang. 

Hver gang et af dine kort bliver registreret, 

kan du bede om en ny adresse at sende et 

nyt postkort til.

Besøg www.postcrossing.com og få mere at 

vide om dette interessante projekt.
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Mjúk rósa . Rosa mollis . 2014

14,50 KR

SEPAC mappen 2014
Vi er glade for at meddele at fælles SEPAC 

mappen endelig kan bestilles. Dette er den 

femte mappe i serien "Beautiful Corners of 

Europe" og tema denne gang er "Blomster".

I mappen er frimærker af blomster fra de 

14 SEPAC-lande, som er: Åland, Færøerne, 

Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle 

of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, 

Malta, Monaco, San Marino og Vatikanet.

Det færøske SEPAC frimærke blev udgivet i 

februar 2014 og afbilder den eneste oprinde-

lige færøske rose: Blød filt-rose (Rosa mol-

lis). Marita Gulklett har fotograferet rosen.

SEPAC står for Small European Postal 

Administrations Cooperation og er der p.t. 

14 postvæsener, der er medlem af gruppen. 

SEPAC-gruppen har hidtil udgivet fire fri-

mærkeudgivelser med temaet ”Landskab”. 

Formålet med SEPAC-frimærkerne er over 

for både den globale filatelibranche og fri-

mærkesamlerne at sætte fokus på det fæl-

les samarbejde mellem de postvæsener/

postforvaltninger, der er medlem af SEPAC, 

til filateliens fremme og at bevidstgøre pub-

likum omkring historien, naturen, landskabet 

og kulturen i de europæiske lande, som de 

postvæsener/postforvaltninger, der er med-

lem af SEPAC, er hjemmehørende i.

Læs mere på www.sepacstamps.eu.



5

Miniark vinder pris
Posta Færøerne er stolt af at endnu en fær-

øsk frimærkeudgivelse har vundet en inter-

national pris.

“Asiago – Premio Internazionale d’Arte Fila-

telica” informerede i juli i år, at det færøske 

frimærkeark  “Den færøske båd” har vundet 

prisen “The Olympic Academy Prize for Cul-

ture”.

Den velkendte færøske kunstner, Edward 

Fuglø, har tegnet og tillrettelagt frimærke-

arket, som med ni forskellige frimærker viser 

den traditionelle færøske båd samt redska-

ber, som blev brugt om bord. Martin Mörck, 

Sverige,  har graveret arket, som blev udgivet 

den 25. februar 2013.

Citat fra dommerkomitéens beslutning:

“Fra gamle tider har mennesker i denne ver-

den brugt deres evner og fantasi til at give de 

redskaber, som de havde brug for, den form 

og den egenskab, som var nødvendig.

Håndværkere og bønder har lagt grund for 

alle de store civilisationer. Den dag i dag – 

efter flere tusind år – er håndværkere og bøn-

der til stede i dagligdagen med aktiviteter, 

som samfundet ikke kan undvære”.   
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Julepynt
De sidste par års julepynt, der har forestillet 

kirker på Færøerne har været en stor succes, 

så vi har valgt tre nye kirker til årets julepynt. 

Kunstneren Janus D. Guttesen har designet 

julepyntet. 

De nye motiver forestiller kirkerne i Hoyvík  

(2007), på Sandur (1897) og i Haldarsvík 

(1856).

Julepynten er af messing og belagt med  

guld. Den er forsynet med guldsnor klar til 

ophængning. Den måler ca 8,5 cm og bliver 

leveret i en smuk emballage med tre forskel-

lige motiver. 

Pris: 95,00 DKK pr sæt.

Julekort
Posta udgiver også tre julekort med de 

samme motiver som årets julepynt. 

Julekortene er dobbelte og bliver solgt i sæt 

med tilhørende kuverter. 

Pris 25,00 DKK pr. sæt 

Julemærker
Kunstneren, Edward Fuglø har designet 

årets julemærker, som i år illustrerer to vel-

kendte julemænd på Færøerne "Greyta-

sleikur & Kertustubbi". 

Disse to julemænd underholder på den nati-

onale radiostation KVF hver jul, hvor børn 

kan ringe og snakke med dem.

Juleprodukter 2014

F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2014
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Overskuddet af julemærkesalget går som 

sædvanlig til den færøske julemærkefond, 

der har til formål at yde støtte til diverse til-

tag for børn og unge på Færøerne. 

Pris: 30,00 DKK

Årsmappe
Årsmappen udkommer i november. Format- 

et er 235 x 202 mm, og den indeholder alle 

årets frimærker og blokke. Frimærkehæfter 

og frankeringsmærker er ikke inkluderet i 

årsmappen, som sælges til frimærkernes 

pålydende værdi. 

 

Pris: 342,50 DKK

Årbog
Årbogen blev rigtig godt modtaget sidste år 

med det nye layout og format.

Det er en fordel at have alle tre sprog i én 

bog: dansk, tysk og engelsk. Bogen er 

udført i flot kvalitet med mange flotte bille-

der og illustrationer. 

Alle årets frimærker og blokke er monteret i 

klemlommer, der er indsat i bogen. Frimær-

kehæfter og frankeringsmærker er dog ikke 

inkluderet i årbogen. 

Pris: 398,00 DKK
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Nye udgivelser den 3. november 2014

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årbog 2014
03.11.2014
398,00 DKK

 

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Design:
Værdi:

Årsmappe 2014
03.11.2014 
342,50 DKK

Julemærker 2014
03.11.2014
Edward Fuglø 
30,00 DKK


