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FO 708-709

Europa 2011: Skove
Prøvetryk

Skovvækst på Færøerne
Skove – ikke ligefrem det man forbinder 
med Færøerne – snarere tvært imod. Den 
nordatlantiske øgruppe er netop kendt for 
sin træløse fremtoning. Klimatiske og geo-
grafiske forhold, menneskets påvirken og 
århundreders fårehold har efterladt øerne så 
at sige træløse.

Skove i tidernes morgen
Men det har ikke altid været sådan. Hvis vi 
går helt tilbage til den vulkaniske periode for 
millioner af år siden, kan vi konstatere at der 
i perioder har været omfattende skovvækst. 
Forkullede trærester, aftryk fra løvblade og 
nåle er fundet i kullagene i Suðuroy og Myki-
nes, og vidner om gunstigere tider på det 
minikontinent som de nuværende Færøerne 
dengang var en del af. Cypres, taks og ene-
bær, samt kæmpefyr og forskellige slags 
løvtræer - det er svært at forestille sig i dag.

Efter istiden og ved landnamet
Da Færøerne blev koloniserede, var der flere 
naturlige træsorter. Det eneste oprindelige 
nåletræ var enebær, som man mener var 
ganske almindeligt forekommende rundt 
omkring på øerne. Denne træsort er i sin 
oprindelige form, kun almindelig på Svínoy i 
dag, men man har fundet rødder af enebær i 
tørvelagene rundt omkring.

Af løvtræer var urtepil, uldpil og arktisk pil 
ganske udbredt, men uldpilen og den ark-
tiske pil er på det nærmeste udryddet på 
grund af det omfattende fårehold.

Birk har også vokset vildt på Færøerne siden 
den sidste istid, men temmelig spredt og 
forsvandt ved koloniseringen.

Man ved også at hassel har vokset på Færø-
erne omkring år 1000, men hvorvidt det var 
et oprindeligt færøsk træ eller det blev sået 
af landnamsfolkene, er uvist. I hvert fald 
forsvandt hasseltræet igen omkring det 13. 
århundrede, da klimaet blev koldere.

Plantagerne
Der har, gennem tidens løb, vel altid været 
plantet enkelte træer ved gårde og i haver 
på Færøerne. Men skovvækst har der 
bestemt ikke været tale om. I 1885 blev 
der gjort et forsøg at udplante træer i større 
omfang udenfor Tórshavn, men dette mis-
lykkedes. I 1903 forsøgte man igen, og 
denne gang lykkedes det. Denne beplant-
ning blev til det man i dag kalder Planta-
gen i Tórshavn – et rekreativt område i en 
dalsænkning, som i dag ligger centralt pla-
ceret i byen. I 1969 blev plantagen udvidet 
og igen i 1979 og er den største ”skov” på 
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Færøerne. Foruden selve Plantagen er der 
også lunde ved det forhenværende TB-
sanatorium i Hoydalar, som nu er gymna-
sium, samt på området Debesartrøð, hvor 
landsbiblioteket og det færøske universitet 
ligger.

I december 1988 hærgede en voldsom 
orkan øerne. Vindhastighederne kom op 
over 60 meter i sekundet og orkanen anret-
tede omfattende skader på huse og træer. 
En meget stor del af træerne i plantagen i 
Tórshavn væltede i orkanvindene og moti-
vet på 10 kroners frimærket viser en klynge 
af disse træer, som stadig ligger på en skrå-
ning. Et omfattende arbejde er siden gjort 
for at genoprette plantagen, og i dag er den 
igen et meget smukt område med unge og 
gamle træer.

Foruden i Tórshavn blev der i begyndelsen 
af det 20. århundrede plantet flere plan-
tager runt omkring på øerne. I 1913 blev f. 
eks. den næsten lige så kendte plantage i 
den lille bygd Selatrað plantet, og året efter 
plantede man plantagen i bygden Kunoy, 

som bliver vist på 12 kroners frimærket. 
Beplantningen i Kunoy var oprindelig større 
end den er i dag, 17.000 kvadratmeter blev 
plantet - men i dag er kun ca. 7.800 m2 
dækket af træer, og lunden er derved den 
mindste plantage på øerne. Et kuriosum 
ved plantagen i Kunoy er, at den er plantet 
omkring et kæmpestort klippestykke, som i 
tidernes morgen er flyttet dertil af istidens 
gletchere. Klippestykket kan også ses på 
frimærket.

Der er siden blevet plantet flere plantager 
rundt omkring på Færøerne. I Vágur og Tvør-
oyri på Suðuroy – i bygderne Miðvágur og 
Sandavágur på Vágoy – i Mikladalur på Kal-
soy – og ikke mindst det smukke parkanlæg 
”Úti í Grøv” ved byen Klaksvík på Borðoy.

Anker Eli Petersen

Kilder:

Um skógir í Føroyum, artikel i Varðin 5 af Rasmus 

Rasmussen, 1925

Upprunavøkstur í Føroyum. Internetartikel af Jens-

Kjeld Kjeldsen

Træplanting í Føroyum í eina øld. Andrias Højgaard, 

1989

Plantagen i Tórshavn.
Foto: Anker Eli Petersen
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FØROYAR
14 KR

Astrid Andreasen . 2011

Reyðlig
bjargablóma

Silene dioica

FØROYAR

Astrid Andreasen . 2011

Sortugras
Geranium sylvaticum

20 KR

Blomster

Dag-pragtstjerne Silene dioica
Det videnskabelige navn på planten er dag-
pragtstjerne og den latinske benævnelse 
er Silene dioica. Dag-pragtstjerne hører til 
nellikefamilien i slægten Silene. Af denne 
plantefamilie findes udover dag-pragtstjerne 
kun planten tue limurt  Silene acaulis  på 
Færøerne. Det færøske navn bjargablóma  
(fjeldblomst) knytter planten til dens vokse-
sted nemlig i fjeldene, hvor den om somme-
ren pryder fjeldene med sine røde og nogle 
gange hvide blomster. I ingen af vores nabo-
lande knytter dens  navn den til fjeldene. 
Derfor betragtes navnet som oprindeligt.

Dag-pragtstjerne vokser i stejle skråninger 
og på steder hvor får ikke kan komme til, 
men ikke specielt højt oppe i fjeldene. Dag-
pragtstjerne er en sjælden plante. Den findes 
ikke på flere af de små øer og heller ikke på 
Sandoy eller Eysturoy. Den bliver betragtet 

som en oprindelig plante på Færøerne, d.v.s 
at den ikke er kommet med mennesker, men 
er blevet ført hertil af vinden, havstrømme 
eller fugle. 

Dag-pragtstjerne er en ret stor flerårig 
staude, som kan blive lidt over en meter 
høj. Den blomstrer i juli måned. De opret-
stående blomstrende stængler vokser ud 
af en krybende jordstængel. Planten har 
to slags behårede blade. Stængelbladene 
er lancetformede og uden stilk, medens 
stovnsbladene har lang stilk og er omvendt 
ægformet. De røde og nogle gange hvide 
kronblade er store af vækst og dybt indskåret 
med en bikrone. Planten er  tvebo med han 
og hunblomster på hver sin plante. Bægeret 
fra hunblomsten har 20 årer og bægeret fra 
hanplanten har 10 årer. Frugten er et kapsel 
med 10 tilbagebøjede tænder.

Prøvetryk
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Skov-storkenæb Geranium sylvaticum
Det videnskabelige navn for planten er Skov-
storkenæb – på færøsk “litingarsortugræs” 
(farvesortgræs) og den latinske benævnelse 
er Geranium sylvaticum. Dette er den ene-
ste slags storkenæb, der findes på Færøerne. 
Det færøske navn på planten henviser til at 
den bliver brugt til at farve med og at den 
farver sort. I Island viser navnet også til at 
den bliver brugt til at farve sort. I de andre af 
vore nabolande har planterne i denne familie 
navn efter den specielle griffel, der vokser ud 
af blomsterbunden efter blomstringen. Den 
er sammenvokset af fem grifler og ligner et 
langt næb. Derfor det danske navn storke-
næb. Lignende planter i samme familie bliver 
kaldt tranenæb og hejrenæb. 

Skov-storkenæb vokser rundt omkring på 
Færøerne. Den bliver betragtet som en 
oprindelig plante, d.v.s. at den er ikke ble-

vet indført af mennesker, men er blevet 
ført hertil med vinden, havstrømmen eller 
fuglene. Planten findes ikke på de mindste 
øer, den er meget sjælden på Suðuroy og 
på Sandoy og er almindeligst på Streymoy 
og Eysturoy. Den vokser på lavland og ikke 
højere end 300 meter oppe. Den er en fler-
årig plante, der blomstrer i juni/juli måned. 
Den kan blive op til en halv meter høj og har 
en opretstående stilk med lange hår øverst 
og korte hår nederst. Bladene er ret store og 
indskårne flere gange. Blomstene er oftest 
blå men nogle gange røde. Fuldvoksne er de 
10-18 mm i diameter og står sammen to og 
to. De er regelmæssige og tvekønnede. De 
har fem blå eller røde kronblade og inderst 
er de meget lyse næsten hvide. Frugten er et 
hylster, der er delt  i fem enkelte delfrugter.

Anna Maria Fosaa

Fotos: Maud á Geilini
Dag-pragtstjerne
Foto: Marita Gulklett
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 – akvarelmaler fra Vestmanna

Bergithe Christine Johannessen (1905-95) 
var den første færing, som blev optaget 
på Det Kongelige danske Kunstakademi i 
København. Hun var fra Vestmanna, datter 
af Magdalene og Niels Skaale Johannessen, 
grosserer og købmand. Bergithe Johannes-
sen var atten, da hun rejste til London for 
at uddanne sig til maler. Hun gik på Sidcup 
School af Art fra 1923 til 1925 og speciali-
serede sig i akvarelmaling. Derefter tog hun 
til København, hvor hun gik på Kunstakade-
miets Malerskole 1925-31. Efter endt uddan-
nelse blev hun boende i København, hvor hun 
var porcelænsmaler på Den kongelige porce-
lænsfabrik. I 1939 giftede hun sig med spe-
cialarbejder Arnold Rönnow Torp – Bergithe 
Johannessen var hendes kunstnernavn.

Hun rejste ofte til Færøerne for at male, og 
hun deltog i mange Olajudstillinger i perioden 
1956-80. Hun var også repræsenteret på de 
store udstillinger, som Færøernes kunstfor-
ening arrangerede i 1950’erne: Færøsk Kunst 
i Den frie Udstillingsbygning i København i 
1955; Færeysk list i Islands kunstmuseum, 

Listasavn Íslands i 1961 og Færøysk Kunst 
í Bergens Kunstforening í 1970. Færøernes 
kunstmuseum har ti af hendes akvareller i sin 
samling.

Bergithe Johannessen malede først og frem-
mest landskaber, koloristiske akvareller af 
land, hav og himmel. Af og til er der huse og 
får på billederne, men ingen mennesker.

“Skærfyldt strand” er en akvarel malet i 1964. 
I forgrunden breder et sommergrønt land-
skab sig. Midt i billedet står et hegn, og et 
får står nær ved klippekanten. Hegnet leder 
øjet ind i mellemgrunden, hvor strandkan-
ten, skær, klipper ude i vigen og selve vigen 
overtager. På den anden side vigen skimtes 
et andet klippelandsskab med stærkt grøn 
bevoksning under tåge, som hænger tungt 
over baggrunden.

“Fra Nolsø” er også en akvarel, der er malet 
i 1964. Her er forgrunden delt. I højre side 
er der åbent ud til vandet i mellemgrunden, 
i venstre side hæver et klippeparti sig og 
standser blikket. I forgrunden er der enkelte 
former, lige som i den anden akvarel, men 

Kunst:
Bergithe Johannessen

Prøvetryk
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her er det mellemgrunden, som er nøjere 
malet. Et stendige går fra klippepartiet og ind 
på en græsmark. Drivtømmer eller lignende, 
som ligger ind mod diget, skaber dybde i bil-
ledet. Et blågråt næs går tværs over næsten 
hele mellemgrunden og skiller den fra bag-
grunden, som er et fjernt landskab på den 
anden side af et stræde. Himlen er en tung 
hvidgrå flade med nogle få antydninger af 
skyer, som understreger det lukkede præg. 
Vigen i forgrunden er adskilt fra strædet i 
mellemgrunden, som ender mod den tunge 
skyede himmel. Mod det grå og hvide glim-
ter de grønne farver i græsset og især det 
blå vand, som sammen skaber spænding i 
maleriet.

Bergithe Johannessen malede også oliebil-
leder. Færøernes kunstmuseum har et fra 
1932. Hovedmotivet er en å, som skærer sig 
gennem et grønt landskab med græs, der 
hænger ud over åens bredder. Et fjeld rejser 
sig brunt og fylder hele mellemgrunden. I 

baggrunden ligger et tyndt tågeslør over top-
pen og åbner glimtvis ud til en lys himmel.

I programmet for udstillingen i København i 
1955 omtalte forfatteren William Heinesen, 
at Bergithe Johannessen havde gjort akva-
relmaleriet "den fine, nænsomme akvarel til 
sin specialitet". Kunstneren Bárður Jákups-
son har i Weilbach kunstnerleksikon skrevet, 
at hun beherskede akvarelmaleriets teknik 
på en åndfuld og artistisk måde, og at hun 
skildrede stemninger i det færøske landskab, 
især fra bygder og kyster. 

Bergithe Johannessens akvareller og oliema-
lerier er fine repræsentanter for færøsk kunst 
fra midten af det tyvende århundrede. Hen-
des billeder skildrer med indlevelse og sikker 
farve- og formsans land, bygd og hav.

Malan Marnersdóttir
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FO 714-715
Kunst:
Frida Zachariassen 
 – den særprægede maler fra Klaksvík

Frida Zachariassen var én af de mest sær-
prægede kunstnere på Færøerne i 1950’erne. 
Hun udviklede sin egen individuelle stil, der 
var karakteriseret af geometriske figurer sat 
sammen i kompositioner, der afbilder land-
skaber, byer, bygder og mennesker. Underti-
den er farverne i Frida Zachariassens billeder 
klare og stærke, men ofte benyttes slørede 
og tynde farvetoner, og i nogle af billederne 
er jordfarver fremherskende. I 1930'erne og 
-40'erne lagde hun i sin malestil vægt på 
indhold og følelser i en romantisk retning, 
der ville gengive det storslåede i naturen, 
det sublime og det evigtgyldige. Omkring 
1950 begyndte Frida Zachariassen at male 
mere abstrakt. Landskaber og mennesker 
blev opløst og sat sammen igen af firkanter, 
striber og trekanter. Hovedværkerne er kon-
struktioner sat sammen af linjer og figurer i 
farver, som er mættede grønne med kølige 
blå og grå, undertiden sorte linjer. Til trods 
for denne abstraktion og organisation blev 
Frida Zachariassens billeder aldrig nonfigura-
tive. Hendes billeder viser altid noget gen-
kendeligt.

I Frida Zachariassens landskabsbilleder er 
forholdet mellem landet og menneskene 

synligt og betydningsfuldt. Menneskene er 
til stede i hendes landskaber, og de indlejres 
ofte i landskabet. Menneskene på billederne 
er aktive: De arbejder i fisk, gør båden klar 
til at tage ud, losser, går på fjeldstier, går på 
indkøb, skærer grind op, høster hø, røgter får.

Frida Zachariassen var fra Klaksvík og boede 
størstedelen af sit liv der. Hun var født i 1912 
og døde i 1992. Hendes moder var Magda-
lena Jacobsen, som kom fra bydelen Uppsalar 
í Klaksvík, og faderen var Jógvan Rasmussen, 
kaldet Jógvan í Grótinum efter det sted ved 
Skálafjørður på Eysturoy, han stammede fra. 
Frida Zachariassen voksede op i et virksomt 
hjem med ni søskende og en fader, der var 
foregangsmand i Klaksvík i begyndelsen af 
det 20. århundrede.

I 1927 tog Frida Zachariassen mellemsko-
leeksamen med et fint resultat, og i 1937 
handelsskoleeksamen fra Kjøbmandsskolen i 
København. Hun havde også lyst til en kunst-
nerisk uddannelse. Det skrev hun om i bogen 
"Strev í málrøkt" (Bestræbelser i sprogrøgt):

”Var som ung mest interesseret i at arbejde 
med billeder og fik en form for uddannelse 
i København. Men temmelig hurtigt blev 
det klart, at man ikke kunne leve af at lave 

Prøvetryk
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”kunst”. Til trods for, at færinger dengang 
uden de store forberedelser nemt kunne 
komme ind på Kunstakademiet, da de var 
så få, så betragtedes 4 år dér som værende 
mere eller mindre til ingen nytte og desuden 
alt for dyrt. Tog derfor en handelsskoleuddan-
nelse og kom derfra på kontor.”

Det var kort sagt ikke muligt for hende at gå 
ind i et fag, som ikke kunne brødføde hende. 
I stedet fik hun et levebrød og dyrkede kunst 
ved siden af.

Under krigen arbejdede hun på kontor hos 
handels- og rederivirksomheden J. F. Kjølbro 
i hjembyen. I mai 1944 giftede hun sig med 
Guttormur Zachariassen, men deres ægte-
skab var kort. Han forulykkede i februar 1945. 
Efter krigen rejste hun igen til København, 
hvor hun arbejdede på kontor til 1949. Blandt 
de tegninger, som opbevares af Norðoya 
Listafelag (Nordøernes kunstforening), er 
der flere fra denne periode. De tyder på, at 
hun gik på Statens Museum for Kunst for at 
tegne. Da hun kom tilbage til Klaksvík vare-

tog hun landsdelens sygekasse i mere end 
tyve år.

Frida Zachariassen malede især meget i 
1950’erne og -60’erne. I 1970’erne fik hun 
dårlige øjne, så hun gav sig til at skrive i ste-
det for at male.

Mange af hendes billeder er fra Klaksvík og 
omegn, landskabsbilleder, portrætter og bil-
leder fra arbejdslivet. Farverne kontrasterer 
ofte rødt og grønt, blåt og grønt, rødt og blåt, 
som giver billeder et præg af både kulde og 
varme. 1950’erne var også perioden, hvor 
hun udviklede den specielle kubistiske stil. 
Samtidig begyndte hun for alvor at rejse for 
at udvikle sin kunst.

De rytmiske mønstre og de lysende farver, 
som præger malerierne “Kone” og “Haven”, 
viser det ypperlige i Frida Zachariassens sær-
egne stil. Hun har frembragt kunst, som med 
kubistiske former koncentrerer udtrykket og 
giver det form og dybde.

Malan Marnersdóttir
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100 Tórshavn

766 Kirkja

700 Klaksvík

370 Miðvágur

388 Mykines

270 Nólsoy

450 Oyri

210 Sandur

600 Saltangará

240 Skúvoy

765 Svínoy

800 Tvøroyri  

100 Tórshavn

700 Klaksvík

370 Miðvágur

210 Sandur

600 Saltangará

800 Tvøroyri  

Færøske posthuse med eget 
stempel pr. 1.1.2011 

Almindeligt dagstempel findes ved  
følgende posthuse:

Registernumre til rekommanderede brev- 
forsendelser findes ved følgende posthuse:

Udover dette har Tórshavn, Klaksvík og 
Saltangará rullestempel.

Tórshavn har også en stempelmaskine.
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Hattarvík

Posthuse på Færøerne
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Leynar 2009

FØROYAR 10KR

2007Hoyvík

FØROYAR 750
KR

1

2

3

www.sepacstamps.eu

Færøsk frimærke  
vinder SEPAC konkurrence!

SEPAC frimærkekonkurrencen er slut og 
vinderfrimærket blev Færøernes Sepac fri-
mærke fra 2009, der afbilder en smuk 
solnedgang ved den lille bygd, Leynar. 
Frimærket blev udgivet den 16. september 
2009. Fotograf: Ólavur Frederiksen.

Andenpladsen gik til Island for Sepac frimær-
ket fra 2009, mens Færøerne også vandt 
tredjepladsen med Sepac-frimærket fra 
2007, der afbilder Hoyvík, med øen Nólsoy 
i baggrunden. Frimærket blev udgivet den  
1. oktober 2007. Fotograf: Absalon Hansen.

Fra maj til oktober 2010 havde alle mulig-
hed for at stemme på det smukkeste Sepac-
frimærke, som blev udgivet i 2007 og 2009. 
Afstemningen foregik på Sepacs hjemme-
side og på forskellige frimærkemesser.

2.270 personer deltog i afstemningen og 
vinderfrimærket fik 15,24% af stemmerne.

Nr. 2: 
Island Sepac 2009

Nr. 1: 
Færøerne Sepac 2009

Nr. 3: 
Færøerne Sepac 2007

Sepac (Small European Postal Administrations Cooperation) er en organisation som består 
af 14 europæiske postorganisationer. De postforvaltninger som samarbejder i organisationen 
har siden 2007 hvert andet år udgivet et frimærke med samme tema. Formålet med det er at 
fremhæve samarbejdet mellem medlemmerne i Sepac og derigennem gøre opmærksom på 
den verdensomspændende filatelivirksomhed. Derudover gør medlemmerne offentligheden 
opmærksom på deres lands historie, natur og kultur.
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John Hunderup vandt
6.000 euro!
Udover frimærkekonkurrence blev der des-
uden trukket lod om en hovedgevinst på 
6.000 € blandt alle, som havde stemt på 
et frimærke, og den heldige vinder blev John 
Hunderup fra Danmark. 

Derudover har 40 deltagere vundet hver 
deres Sepac mappe. Listen med vinderne ses 
på www.sepacstamps.eu.

Mandag, den 24. januar 2011 overrakte Svan-
bjørg Manai, leder af Posta Stamps, checken 
på 6.000 euros til den heldige vinder John 

Hunderup. Overrækkelsen fandt sted på den 
Nordatlantiske Brygge, som er et nordatlan-
tisk kulturcenter midt i København.

I baggrunden ses to malerier af den færøske 
maler Steffan Danielsen.

John Hunderup glædede sig over gevinsten. 
Han har samlet færøske frimærker, siden de 
første færøske frimærker blev udgivet i 1975 
og ejer således en komplet samling af færø-
ske frimærker, som han sætter stor pris på.
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De flotte SEPAC udgivelser
"Beautiful Corners of Europe"

Har du en komplet SEPAC samling?

Hvis ikke, så har du mulighed for at få alle 
på en gang ved at bestille Sepac mapperne 
2007 og 2009 - enten i dette blad eller på 
vores hjemmeside www.stamps.fo.

Mapperne indeholder alle de frimærker, som 
er blevet udgivet i forbindelse med Sepac 
fællesudgivelserne. 

Medlemslandene i SEPAC (Small European 
Postal Administration Cooperation) er i øje-
blikket følgende: Åland, Færøerne, Gibral-
tar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, 
Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, 
Monaco, San Marino og Vatikanet.

Den næste Sepac fællesudgivelse er den 28. 
september 2011, og som de foregående år vil 
der blive udgivet en flot Sepac mappe, der 
indeholder alle frimærkerne.
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Færøske frimærker  
på www.wopa-stamps.com

WOPA - World Online Filatelist Agency - lan-
cerer den første frimærkeside af sin art.

Det er nu muligt at handle i én webshop og 
bestille nye frimærker og frimærkeprodukter 
fra en bred vifte af postvæsener, herunder 
Færøerne, Åland, Gibraltar, Guernsey (med 
Alderney), Jersey og Isle of Man. Desuden vil 
yderligere lande blive tilsluttet løbende.

Frimærkesamlere vil kunne shoppe rundt på 
alle postvæsener med én indkøbskurv. Der 
betales samlet, én gang, på  en sikker server, 
og man vil endda kunne vælge sin foretrukne 
valuta uden ekstragebyr.

Denne innovative og brugervenlige hjem-
meside tilbyder samlere verden over en 
fantastisk mulighed for at købe nye frimær-
keudgivelser fra en række lande til pålydende 
værdier.

WOPA, som er en afdeling af Gibraltar Fila-
telistiske Bureau, har planer om at udvide sin 
service til at omfatte de fleste postvæsener 
i hele verden.
 
Hjemmesiden er lanceret på engelsk, men 
WOPA vil tilføje andre sprog i løbet af 2011.



FØROYAR
14 KR

Astrid Andreasen . 2011

Reyðlig
bjargablóma

Silene dioica

FØROYAR

Astrid Andreasen . 2011

Sortugras
Geranium sylvaticum

20 KR

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
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Prøvetryk

Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 26. april 2011

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

Europa 2011: Skove
26.04.2011
10,00 og 12,00 DKK
FO 708-709
28,8 x 38,4 og 38,4 x 28,8 mm
Anker Eli Petersen og Svanna Oknadal
Offset 
LM Group, Canada
 Småbreve på Færøerne samt til Europa, 
 0-50 g, 

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

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

Blomster
26.04.2011
14,00 og 20,00 DKK
FO 710-711
27,0 x 36,0 mm
Astrid Andreasen
Offset
LM Group, Canada
 Storbreve på Færøerne, 51-100 g og stor- 
breve til andre lande, 0-50 g.

 Kunst: Frida Zachariassen
26.04.2011
6,00 og 26,00 DKK
FO 714-715
26 x 40 mm
 Edward Fuglø
Offset 
LM Group, Canada
Småbreve på Færøerne, 0-50 g og  
mediumbreve til Europa, 101-250 g.

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

Kunst: Bergithe Johannessen
26.04.2011
2,00 og 24,00 DKK
FO 712-713
40,0 x 27,5 mm
Edward Fuglø
Offset
LM Group, Canada
 Mediumbreve til andre lande, 0-50 g, 

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk


