
ISSN 1603-0036ISSN 1603 0036

Færøerne

Nr. 24
April 2015

Stamps

Nye frimærkeudgivelser:

- Religion i Vikingtiden

- SEPAC 2015: Strik kunst

- HNJ Boghandel 150 år

- Juleevangeliet 3

- Frankeringsmærker 2015



2

FO 814-816

Religion i Vikingetiden

Prøvetryk

Det Romerske Imperium rakte i sine vel-

magtsdage til England, men kom aldrig til 

at omfatte det nordlige Skotland, de skotske 

øer samt på Kontinent ikke områderne nord 

og øst for Rhinen og Donau, og således heller 

ikke Skandinavien.

Omkring år 400 e.Kr. blev imperiet delt ved 

Adriaterhavet. Den vestlige del blev i løbet 

af 400-tallet opsplittet i en række kongeri-

ger, hvor Merowinger-riget blev det vigtigste. 

Romerkirken nåede i sin kontinentale form 

allerede kort før 600 til England og eks-

panderede videre på Kontinentet. Omkring 

år 800 ved Vikingetidens begyndelse dan-

nedes Det Karolingiske Rige, som blev den 

centrale magt på Kontinentet. De arkæolo-

giske og historiske kilder vidner om Karolin-

gerrigets ekspansion inden for bebyggelse, 

produktion og handel, samt i politisk, militær 

og kirkelig organisation. I løbet af 900-årene 

holdt kristendommen sit indtog i Danmark.

I Det keltiske Vesten havde kristendommen 

slået rod allerede i slutningen af 300-årene. 

Denne kristendom havde sine rødder i de 

tidlige kristne samfund i det østlige middel-

havsområde. Her søgte kristne ensomhed på 

øde steder for at kunne hellige sig tilbedelsen 

af Gud. Den kristne kultur i Irland blev ikke i 

nævneværdig grad berørt af begivenhederne 

på Kontinentet og kunne derfor bibeholde 

sin tradition og struktur, baseret på klostre. 

Kristne fra Irland har antagelig allerede før 

Vikingetiden sat fod på Færøerne.

I slutningen af 700-årene etablerede de 

skandinaviske samfund forbindelse gennem 

Østersøen til det nordvestlige Rusland og 

videre sydpå, hvorved Nordeuropa fik for-

bindelse med den rige Islamiske Verden, og 

i 800-årene ekspanderede skandinaverne op 

i Nordatlanten.
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I Ældre Vikingetid var der således etableret et 

næsten verdensomspændende udvekslings-

system. Nyheder, idéer, kulturstrømninger, 

traditioner, litteratur og musik kunne nu spre-

des hurtigere end nogensinde før. Verden var 

på én måde blevet mindre, og udsynet hos 

det enkelte menneske større.

Færøerne udgjorde i Vikingetiden sammen 

med de øvrige nordatlantiske samfund, det 

meste af Norge og det keltiske vest, random-

råder til den europæiske scene, hvor Vikin-

getidens skandinaviske engagement på De 

britiske Øer skabte en blandingskultur, der 

også kom til at præge de nordatlantiske emi-

grantsamfund. I denne blandingskultur spil-

lede kristendommen en stor rolle, hvad enten 

det var i dens kontinentale eller irske form.

 

Den formelle accept af kristendommen 

omkring år 1000, således som vi hører om 

det i sagaen, skal således ses som vidnes-

byrd om, at man på Færøerne – i lighed med 

Skandinavien – ønskede at blive en del af den 

kontinentale kristendom, som imidlertid var 

integreret i en kongemagt, der endnu ikke var 

til stede på Færøerne. Den irske kristendom 

var en klosterbaseret kristendom “fra neden”, 

mens kristendommen i den kontinentale 

form var snævert knyttet til samfundets 

magthavere.

I modsætning til blandt andet Island kendes 

klassiske hedenske grave stort set ikke fra 

Færøernes Vikingetid, hvilket kan indikere, 

at periodens landnámsfolk i overvejende 

grad var kristne. De mange bønhuse, vi har 

spor af på Færøerne, skal antagelig opfat-

tes som private kirker, opført af de tidlige 

kristne beboere på Færøerne. Endnu har 

ingen af disse bønhuse været genstand for 

arkæologiske undersøgelser, men erfaringer 

Niðri á Toft i Kvívík.
Foto: Ólavur Frederiksen.
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fra de andre nordatlantiske emigrantsam-

fund tyder på, at de går tilbage til Vikinge-

tiden og muligvis har deres forbilleder i de 

små klostre i den irske kristendom. To kristne 

trækors af irsk type fundet på Vikingetidens 

Toftanes i Leirvík kan begge dateres til tiden 

før den officielle konvertering og underbyg-

ger således den opfattelse, som der her er 

givet udtryk for.

Kristne kors af forskellige typer indhugget i 

gravsten og stenredskaber eller indskåret i 

træ er fundet på flere lokaliteter fra Vikin-

getid og tidlig Middelalder på Færøerne og 

udgør fascinerende materielle vidnesbyrd om 

den tidlige kristendom på øerne.

Steffen Stummann Hansen,
mag. art. i Forhistorisk Arkæologi

  

Tidlig middelalder
Korssten fra Ólansgarður i Skúvoy.

 

Vikingetid
Bund af tønde eller spand af træ.
Fundet Niðri á Toft i Kvívík.

Vikingetid
Fiske synk af sten med indhugget St. 
Hans kors.
Fundet Við Gjóvará i Fuglafjørður.

Kilde: Fornminnissavnið
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Sepac 2015: Strik kunst

Ingen ved nøjagtigt hvornår mennesker 

begyndte at strikke, eller hvor det stammer 

fra, men det vides at uld har været et vig-

tigt produkt på Færøerne siden Vikingetiden. 

Øerne er faktisk opkaldt efter fårene, hvis uld 

man tager. Fåreøerne, som vikingerne fra 

Norge kaldte dem.

Uld er Færø guld

Et gammelt ordsprog siger, at ”Ull er Føroya 

Gull”, Uld er Færø Guld. Dette ordsprog siger 

noget om livet på Færøerne i gamle dage. 

Uld, vævede materialer og strikket tøj, så 

som hoser og trøjer, var hovedeksporten i 

århundreder og for mange den eneste ind-

tægtskilde. 

Folk levede af jorden, og det som jorden gav, 

var tusindvis af får. Fårekødet blev brugt til 

eget forbrug, og ulden blev solgt. Omkring 

1880 levede cirka 80 % af den færøske 

befolkning af fårehold.

Både mænd og kvinder tilbragte aftenerne 

med at producere uldne varer. Hele familier 

kunne sidde langs væggene i de sparsomt 

møblerede stuer og strikke og spinde, mens 

de fortalte historier om trolde og overna-

turlige væsener og sang de gamle færøske 

kvad.

At fortælle, at synge og at bearbejde ulden er 

tæt knyttet sammen. Nogle mener, at disse 

kvad og fortællinger, der er hjørnestenene i 

færøsk kultur, aldrig kunne have overlevet 

uden arbejdet med ulden.

Fænomenet strikkeklubber

På Færøerne er det almindeligt at kvinder, fra 

helt unge piger til ældre koner, danner deres 

egne små sociale grupper, som kaldes strik-

keklubber. Man samles hjemme i stuen hos 

en af medlemmerne en gang om ugen eller 

hver 14. dag, og man skiftes til at være vært. 

Strikkeklubberne er et forum, hvor man kan 

Prøvetryk
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udveksle mønstre og opskrifter samt vise de 

færdigstrikkede resultater frem, altid sam-

men med en dejlig sladreaften.

Til sommerens musikfestivaler møder 

tusindvis af mennesker op for at lytte til 

lokale og internationale musikgrupper. Det 

er almindeligt at møde op i forskellige vari-

anter af ”skipstroyggja”, færøsk sweater, og 

fra scenen kan man se ned over et hav af 

mønstrede trøjer, inspirerede af århundred-

gammel færøsk strikketradition.

Strikket Kunst

At strikke til andre formål end påklædning 

har været højst usædvanligt på Færøerne 

indtil for helt nyligt. Man strikkede udeluk-

kende til praktiske formål, funktionelt, og 

yderst sjældent som kunst med et rent æste-

tisk formål.

Men der findes undtagelser, bl.a. Randi 

Samsonsen har vist os, at strikning kan bru-

ges til at frembringe kunst så vel som klæ-

der. Noget af det nyeste strikkede kunst er 

skabt af Randi Samsonsen, som afsluttede 

sin uddannelse som Master of Textile Design 

på Designskolen i Kolding i 2012. Hun anven-

der strik som en kunstart for at overskride 

begrænsningerne i strikningens muligheder. 

Randi mener, at dette gamle håndværk, der 

er gået i arv gennem generationer, giver os 

mulighed for at finde gamle spor og fortælle 

historierne om igen, men på en anden måde.

Strikkefestival på Færøerne

Som noget nyt er der for første gang blevet 

afholdt en strikkefestival på Færøerne. Strik-

kefestivalen blev afholdt i byen Fuglafjørður 

på Eysturoy, som i tre dage i april 2015 blev 

forvandlet til en stor strikkeklub. Workshops 

i private stuer, strikke caféer og fælleshygge 

var på programmet alle dagene.

I mange år er håndværk som strikning blevet 

set ned på og design betragtet som hørende 
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Design: Jóhanna av Steinum

til en højere sfære. Men de hører faktisk sam-

men som to sider af samme sag. Der er nu 

en hurtigt voksende påskønnelse af sådanne 

håndværk. Og det er glædeligt at se. I en tid, 

hvor så mange af os tilbringer dagen foran 

computere, er det sikkert at nogle af os føler 

et behov for at skabe, at røre, at frembringe 

noget ægte, råt og smukt. De fleste menne-

sker har et stort behov for at blive set som 

noget særligt, og det giver strik os netop 

mulighed for. Selv tøj, der følger strikkeop-

skrifter nøje, vil altid være specielt og unikt, 

fordi det er strikket i hånden. Strikning kan 

anbefales kvinder i alle aldre og alle sam-

fundslag. Et garnnøgle er så let og nemt at 

have i håndtasken, og der er ingen grænser 

for, hvad man kan finde på med det.

 
Kilde: “HNJ’s Ultimative Guide til Færøerne, Færøsk 

strik” 2011.
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H. N. Jacobsens Boghandel 150 år

Prøvetryk

H. N. Jacobsens boghandel tælles blandt 

de mest særprægede steder på Færøerne. 

Udenfor står de gamle træer fra 1870’erne, 

som kendetegner denne betydningsfulde 

institution for færøsk litteratur, trykkeri 

og forlagsvirksomhed. Her var den gamle 

realskole, indtil H.N. Jacobsens boghandel 

flyttede hertil i 1918 fra de gamle lokaler i 

Gongin, som husede boghandlen fra 1865 til 

1918. I år er det 150 år siden, virksomheden 

blev grundlagt.

H. N. Jacobsen står for Hans Nicolai Jacobsen 

(1832-1919), i daglig tale blev han kaldt Hans 

Niklái. Efter hans død overtog datteren Sigrid 

Jacobsen Niclasen (1854-1927) forretningen. 

Sent i det 20. århundrede blev forretningen 

og hele foretagendet omdannet til en fond, 

og det er det fremdeles. 

Fra bogbinderi til boghandel

Hans Niklái var meget dygtig. Som ung blev 

han jeker, det var i 1849 - jekerne var soldater 

ved Skansin i Tórshavn (Skansin er en histo-

risk fæstning beliggende på en høj ved hav-

nen i Tórshavn) Men snart lærte han andre 

fag.  Amtmanden Carl Emil Dahlerup (1813-

1890) ønskede at støtte Hans Niklái, da han 

var begyndt at indbinde bøger. Amtmanden 

ville hjælpe ham med at tage til København 

for at lære mere om bogbinderi, fordi Færø-

erne efter hans skøn manglede denne slags 

specialister. “Et føleligt Onde her på Øerne er 

den store Mangel paa blot nogenlunde due-

lige professionister.” I 1854 drog Hans Niklái 

til Danmark.

En voksende litterær offentlighed

I årene op til hans rejse til Danmark var et 

miljø ved at vinde frem på Færøerne, som 

både ønskede at støtte erhvervslige og oply-

sende tiltag. Mænd som Jens Davidsen og 

andre startede en læseforening. Et bibliotek 

blev grundlagt i Tórshavn i 1828 - hjulpet på 

vej af Færø-venner og nordiske litteratur-

personligheder som Rasmus Rask og Carl 

Christian Rafn. Disse grundlagde også bib-

lioteker på Island og på Grønland. På denne 

måde blev færøsk litteratur sat på kortet, 

måske specielt af rejsende videnskabsfolk 
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og folk med interesse for de færøske kvad, 

eventyr og mundtlige overleveringer. For 

eksempel vakte udgivelsen af Sjúrðarkvæðu-

num, ”Færøiske Qvæder Om Sigurd Fofners-

bane og hans Æt” (1822) og ”Føroyasøga /

Færingesaga” (1832)  opmærksomhed både 

på Færøerne og rundt omkring i Europa. Den 

berømte lærde tysker, Jakob Grimm, skrev 

blandt andet en anmeldelse af førstnævnte 

udgivelse.

På det tidspunkt voksede indbyggertal-

let i Torshavn og på Færøerne som helhed. 

Regelmæssig skolegang blev indført, og det 

øgede efterspørgslen efter bøger og lignende 

materialer. Folk rettede derfor henvendelse 

til bogbinderen om, at han skulle skaffe dem 

bøger. Hans Niklái blev medlem af Den Dan-

ske Boghandlerforening i 1864 og i novem-

ber samme år, fik han tilladelse til at drive 

forretning. Selv fortæller han, at boghande-

len blev grundlagt på Olajdagen, den 29. juli 

1865. I årene 1864-1906, altså i godt 40 

år var han bestyrelsesmedlem i Færø Amts 

Bibliotek.

Den første butik i Gongin  

(Gongin er en af de ældste gader i Tórshavn)

I ”Den deilige Havn” skriver William Hei-

nesen om den gamle butik: ”Her laa ogsaa 

bogbinderens handel. En høj trappe førte op 

til dette røde eventyrhus, hvor man kunde 

købe ”aftrykningsbilleder” og store ark med 

papirsoldater… det var som at skue ind i et 

H. N. Jacobsens Boghandel.
Foto: Ólavur Frederiksen
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af Tusind-og-en-nats eventyr fra Østerland”. 

Huset blev snart for trangt, og ægteparret 

flyttede ind i et nærliggende hus. Hans Niklái 

begyndte at arbejde som forlægger og udgi-

ver.

I 1918 flyttede forretningen og hele foreta-

gendet til de nuværende lokaler.

Den gamle boghandel

Det er spændende at se hvilke ting og sager 

en boghandel solgte på dengang. En ordinær 

boghandel i en dansk provinsby solgte alt fra 

papir til fint tapet, og snart begyndte nogle 

også at fotografere folk. Dette gjorde sig 

også gældende for H.N. Jacobsens boghan-

del, som med tiden fik sit eget fotoatelier og 

trykkeri.

I en artikel i ”Det Danske Bogmarked” fra 

1950’erne om virksomheden står skrevet, at 

der arbejder 30 mennesker for H.N. Jacob-

sens Boghandel. Forretningen sælger bøger 

(danske, færøske og udenlandske), papir, 

fyldepenne, fotos. De har fotografisk atelier, 

grammofonplader, porcelæn, glas, læderva-

rer, legetøj - og selvfølgelig har virksomhe-

den også et betydningsfuldt trykkeri samt 

forlagsvirksomhed. Forlaget har udgivet 

flere bemærkelsesværdige bøger. F. eks. 

de senere udgivelser af ”Færøske folkesagn 

og Æventyr” af Dr. Jakobsen, der var søn af 

huset.

Både provisoriemærkerne og pengesedler 

blev trykt hos H.N. Jacobsens trykkeri.

H.N. Jacobsens boghandel er en af de æld-

ste virksomheder på Færøerne. Aktiviteten i 

denne institution har været med til at forme 

færøsk kultur. det er derfor af stor betydning, 

at Posta husker H.N. Jacobsens Boghandel 

og Hans Niklái for den betydning, de haft for 

udviklingen og styrkelsen af færøsk bevidst-

hed om egen kulturarv og selve fundamentet 

i en voksende skriftkultur.

Kim Simonsen, 
Ph.d og Mag. Art

Hollandsk rejsebeskrivelse „De Faröer De Aarde en haar Volken“, 1907 
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Den 1. april 2016 er det 40 år siden, det 

færøske postvæsen Postverk Føroya blev 

grundlagt. I denne forbindelse udgiver Posta 

frankeringsmærker med de sjældne proviso-

rier, som blev anvendt under 2. Verdenskrig.

Disse overstemplede frimærker blev anvendt 

første gang i efteråret 1940. Årsagen til, 

at frimærkerne blev overstemplede, var at 

Færøerne var isoleret fra resten af kongeri-

get Danmark, hvor eneste kontakt til omver-

denen var til Storbritannien og delvis Island.

H.N.J. Boghandels trykkeri spillede en aktiv 

rolle, da det blev bestemt at overtrykke de 

første frimærker i efteråret 1940.

To ark, rød 15 øre “Karavel” blev brugt som 

prøvetryk, hvor et 20-tal var trykt over 15-tal-

let. Disse prøvetryk mislykkedes, fordi det 

blev vurderet, at overtrykket var ikke tydeligt 

nok. Derfor blev der sat en bjælke sat under 

20-tallet, da de 1399 ark blev trykt. Disse 

frimærker blev solgt for første gang den 2. 

november 1940. 

En artikel om dette interessante emne kom-

mer i næste blad. 

Frankeringsmærker 2015:
Provisorierne fra 1940-41

Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:
Værdi:
Format:
Trykmetode:
Trykkeri:

Frankeringsmærker 2015:
Provisorier 1940-41
01.10.2015
4 x 8,50 DKK
22,5 x 55,0 mm
Flexotryk
Ganket, Danmark
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Juleevangeliet 3 
Søgen efter mening og tryghed
Vismændene leder efter fredskongen Mes-

sias. Maria og Josef flygter fra krigskongen 

Herodes. Billederne er stærke, symbolske 

skildringer af mennesker, som leder efter 

mening og tryghed, men som samtidig 

flygter fra ondskab og krig.

Det første frimærke viser de tre vise mænd 

på den lange ørkenvandring fra Østerland til 

den lille by Betlehem. De er trætte, de stand-

ser op, stiger ned af kamelerne og hviler sig. 

De observerer stjernen – visdommen i det 

høje, som leder dem. De er vise, derfor rej-

ser de på kameler. Kameler var livsnødven-

dige. Fra dem fik man mælk, uld at spinde til 

tøj, kød at spise, skind til sko og vinsække, 

tøj, gratis transport over lange strækninger 

og kræfter til at trække ploven. Bag kame-

len var der skygge for solen og beskyttelse i 

krig. Kameler kan bære 600 kg, deres egen 

vægt. Om nødvendigt kan kameler drikke 

saltvand og klarer sig uden vand i 40 dage. 

Men de kan samtidig drikke 130 liter vand 

på 15 minutter. Vismændene besad også 

åndelig visdom, derfor spørger de: “ Hvor 

er jødernes konge, som er født? Vi har set 

hans stjerne i øst og er kommet for at til-

bede ham.”

Billedet giver os en dobbelt indlevelse – en 

vedholdende søgning ind i fremtiden og en 

dyb koncentration i nutiden. Vismændene er 

som du og jeg på en rejse mod målet. Livet er 

ikke at gå rundt i ring. Nogle siger, at ende-

målet er uden betydning, det er selve rejsen, 

som er det vigtigste. Sådan er det ikke med 

vismændene. Rejsen er spændende, netop 

fordi den har et formål. Det er ikke en 

absurd rejse uden formål. Nej, formålet 

giver vismændene styrke og inspiration til 

andre rejser.

På dette tidspunkt ventede menneskehe-

den på en fredskonge, en Messias, som 

kunne løfte menneskene ud af håbløshed og 

lidelse. Evangelisten Mattæus lægger vægt 



13

på, at vismændene ikke var jøder, men kom 

fra et fremmed land; de søgte efter en freds-

konge, som ikke begrænsede sig til at tjene 

et lille, lokalt jødisk mindretal. Vismændene 

repræsenterer menneskeheden, de er glo-

bale.

At de har set stjernen i øst viser, at de var 

oprigtige, spørgende stjerneforskere, som 

ledte efter sandheden. De kom enten fra 

Persien eller det sydlige Arabien. Forskere 

har fastslået, at det astronomiske fænomen, 

som vismændene så, skete på det tidspunkt, 

hvor Jesus blev født. Vismændene kom først 

til Jerusalem og traf kong Herodes den Store 

(37-4 f.Kr.) Det romerske senat havde indsat 

ham som konge i Judæa. Herodes repræsen-

terer politisk vold. Han dræbte sin kone, sine 

tre sønner, sin svigermor, svoger, morbror og 

mange andre, men også samtlige drenge-

børn i Betlehem. Samtidig var han den store 

bygherre. Han byggede teatre, amfiteatre og 

store borge. F. eks. Massada og templet i 

Jerusalem. Herodes og hele Jerusalem blev 

fyldt med angst, da de hørte om fredskongen 

Messias. Historien viser, at i budskabet om 

Kristus findes et egentligt alternativ til al 

anden magt. Alternativet er Kristi freds- 

og kærlighedsmagt. Denne magt og rige 

styrer menneskenes hjerter, derfor siger 

Jesus: “Guds rige er inden i jer.” Et rige, 

som ingen politisk magt kan tilintetgøre. Det 

var dette rige, som vismændene ledte efter.

Det høres på Herodes svigefulde ord, hvor 

egoistisk politik kan være. Han lader som 

om, han støtter vismændene. At se stjernen 

i øst er ikke nok. Herodes kalder ypperste-

præsterne og de skriftkloge sammen for at 

udforske sagen. De bekræfter, at i henhold 
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til profeternes ord, skal en fredskonge fødes 

i Betlehem. Vismændene lytter til denne 

vejledning, rejser straks til Betlehem og ser 

pludselig stjernen igen. Da sker det mirakel 

på livsrejsen, som alle mennesker kan opleve 

– de glædes, undres, tilbeder og ofrer. Vi 

læser: ”Da de så stjernen, frydede de sig. 

De gik ind i huset så barnet og dets moder 

Maria; og de faldt ned og tilbad barnet og 

åbnede deres gemmer og ofrede barnet 

gaver: Guld, røgelse og myrra.” Mattæus 

lægger vægt på, at livsrejsen ikke kun har til 

formål at løse naturvidenskabelige spørgs-

mål, men at lære at leve i tro på fredskongen 

med respekt for de små og svage.

Vismændene får mod til ikke at lystre dik-

tatoren Herodes ordrer, de vælger en anden 

rute hjem. Derfor er de vores forbilleder.

Billedet af Maria og Josef og barnet skildrer 

mennesket i det kernemønster, som vi er 

født ind i. Vi fascineres af sammenholdet 

og trygheden i familien, selvom den flygter 

fra ondskaben. Alle tre følges ad og holder 

sammen. Maria har barnet i favnen. Josef 

støtter sig til sin stok og leder æslet. Døds-

angsten får dem ikke til at svigte hinanden. 

De bliver også ledt af en højere visdom. De 

flygter til Ægypten. Udfordringen var at være 

lydig, arbejdsom og modig som familie med 

det formål at etablere et nyt hjem i Nazaret. 

Jesu flugt som et lille barn symboliserer 

både Israels eksil som ung nation i Ægyp-

ten, men samtidig alle flygtninge i verden 

i dag. Derfor har flugten så stor symbolsk 

værdi – det er fredskongen, som gør sig til 

ét med flygtninge. 

Sammen belyser billederne meget stærkt de 

grundlæggende eksistenselementer: søgen 

efter formål, mening og kærlighed, tillige 

med sammenhold og trofasthed. Tilværelsen 

er ikke meningsløs og håbløs, fordi i troen 

på Gud skaberen og fredskongen Messias har 

livet altid et formål og indhold. Derfor kan 

vi på trods af ondskab og lidelse sammen 

med vismændene og Maria og Josef glæ-

des, undres, ofre os for andre, hjælpe, give 

og leve i ydmyghed, trofasthed og kærlighed.

Róland í Skorini,
mag.art. i religionsvidenskab og fransk
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I samarbejde med Sinex Rejser åbner 
Post Danmark nu dørene til China 
Post for dig. Gennem de seneste fem 
år har vi haft et tæt samarbejde med 
China Post om salg af filateliproduk-
ter, design af frimærker, uddannelse 
af kinesiske frimærkegravører og 
konsulentbistand på deres trykkeri. 

Dette samarbejde har skabt masser 
af uvurderlige kontakter, så derfor 
kan vi nu tilbyde dig en unik 22-dages 
rejse til Kina.

HVAD KOMMER JEG 
TIL AT OPLEVE?
Rejsen finder sted 23. september-14. 
oktober 2015. Vi lægger ud med 
at deltage i China International 
Collection Expo i Bejing sammen med 
100.000 andre samlere. Så følger et  
par VIP-filatelistdage med besøg på 
det kinesiske trykkeri, hvor du kan 
møde gravører m.m.

Derefter kommer en guidet rundvis-
ning på Postmuseet i Beijing og et 
særbesøg hos China Posts filateliaf-
deling. 

Du kan roligt tage en ven eller 
partner med på turen, for er han eller 
hun ikke til frimærker, har vi allerede 
tilrettelagt et særligt program.

De sidste 15 dage er reserveret til 
en spændende rejse over hele Kina  
inklusiv udflugter, hvor du kan se alle 
Beijings store seværdigheder lige  
fra Den Himmelske Freds Plads til  
Den Kinesiske Mur, terracottakrigerne 
i Xi´an og sidst fantastiske Shang-
hai. En enestående oplevelse venter 
forude! 

LÆS MERE OM REJSEN PÅ
www.postdanmark.dk/filateli,  
hvor du både kan se det fulde 
program og læse om tilmeldingen,  
der finder sted gennem Sinex Rejser.

KOM MED POST DANMARK TIL 

SE MERE PÅ WWW.POSTDANMARK.DK/FILATELI

RIGET I MIDTEN
BEIJING

SHANGHAI

DEN KINESISKE MUR



FØROYAR 8,50 KR
Edward Fuglø 2015Vísmenninir úr Eysturlondum

FØROYAR
Edward Fuglø 2015Flýggjanin til Egyptalands

17,00 KR

17 KRFØROYAR
Randi Samsonsen 2015

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 28. september 2015

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkestørrelse:
Miniark, størrelse
Design/Gravure:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkestørrelse:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Religion i Vikingetiden
28.09.2015
3 x 12,00 DKK
FO 814-816
34 x 25 mm
156 x 60 mm
Martin Mörck
Offset/Gravure
Posten Sverige
Storbreve på Færøerne, 0-50 gr.

Sepac 2015: Strik Kunst
28.09.2015
17,00 DKK
FO 817
33 x 42 mm
Randi Samsonsen
Offset
LM Group, Canada
Småbreve til Europa, 0-50 g

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Numre:
Frimærkestørrelse:
Tilrettelæggelse:
Design:
Fotos:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

H.N.J. Boghandel 150 år
28.09.2015
17,00 og 26,00 DKK
FO 818-819
30 x 34 mm
Kim Simonsen 
Anker Eli Petersen
Jógvan á Dul / H.N.J. Boghandel
Offset
LM Group, Canada
Småbreve til Europa, 0-50 g og storbreve 
til Europa, 51-100 g  

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Numre:
Frimærkestørrelse:
Fotos:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Juleevangeliet 3
28.09.2015
8,50 og 17,00 DKK
FO 820-821
30 x 40 mm
Edward Fuglø
Offset
LM Group, Canada
Småbreve på Færøerne og til Europa, 0-50 g

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

* er også udgivet 
i hæfte med 8 
frimærker


