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FO 822-823

Ostindiefareren Westerbeek

Prøvetryk

Ved halvtolvtiden den 2. september 1742, 

kommer et stort sejlskib for fulde sejl ud af 

mørket og stævner direkte mod land vest for 

Lopra på Suðuroy. I den mørke og tågefyldte 

nat opdager mandskabet ikke, at kollisions-

kursen vil føre dem direkte ind i bjergsiden. 

Skibet er slået af oprindelig kurs og befinder 

sig nu mere end 48 sømil for langt nordpå. 

Nu er det for sent, den store ostindiefarer, 

som er kommet hele vejen fra Ceylon, befin-

der sig kun halvhundrede favne fra bjerg-

siden. Der foretages en hård vending, og 

sejlene bliver også vendt, men skibet går på 

grund i bagbordsside og begynder at hamre 

mod bjergsiden. Det medfører, at skibet 

springer læk, og det begynder at drive ind 

mellem fire skær. Kaptajnen giver ordre til at 

kaste anker og smide sejlene, men det er for 

sent. Skibets agterparti hamrer mod bjerg-

siden. Mandskabet redder sig dog op på en 

bjerghylde, hvor langt de fleste overlever. 

De, der ligger syge i deres køjer, omkommer 

dog, og der er også nogle som styrter ned fra 

bjergsiden, da de klatrer op. Da fire af mæn-

dene når frem til bygden Vágur for at bede 

om hjælp, tror folk her, efter sigende, at de er 

sørøvere og gemmer sig for dem.

Mandskabet er i en dårlig forfatning, men 

selv om skibet efterhånden synker og for-

svinder, så redder 81 mand livet, mens 

10 omkommer. De bliver godt modtaget i 

Suðuroy og tager snart videre til Tórshavn, 

hvor et søforhør bliver afholdt. Det er ikke 

nemt at brødføde og finde logi til alle disse 

mænd, for på dette tidspunkt er befolknings-

tallet på Færøerne ikke på mere end ca. 

3.000. Det er heller ikke muligt at trans-

portere hele mandskabet til Danmark med 

de kongelige handelsskibe, så de fleste må 

vente til året efter, hvor det hollandske skib 

Mercurius kommer for at hente dem.

Historien om skibe som Westerbeek er 

samtidig historien om det kæmpestore hol-

landske kompagni Vereenigde Oostindische 
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Compagnie, som blev grundlagt i 1602. Det 

er også historien om kapløbet mellem flere 

europæiske lande, som oprettede kolonier i 

forskellige verdensdele for at kunne udvinde 

og sende værdifulde varer hjem, som f. eks. 

krydderurter, te og kaffe. Den rigdom, som 

blev skabt, sætter endnu den dag i dag sit 

præg på Europas storbyer, såsom London, 

Amsterdam og København. Kompagniet blev 

så magtfuldt, at det blev en stat i staten, og 

det fik ikke bare monopol på den østasiati-

ske handel, men også ret til at uddanne sine 

egne soldater og således have sin egen hær 

med på rejsen. Det Hollandske Ostindiske 

Kompagni byggede borge og forter i næsten 

alle verdensdele. I tiden mellem 1602 – 1795 

foretog kompagniet 4.721 rejser fra Holland 

til Østasien. Det samlede mandskab i denne 

periode var 973.000 søfolk fra hele Europa, 

dog flest hollændere.

Westerbeek er både en landsby ved Eindho-

ven i Holland og navnet på dette tremastede 

skib, som i 1742 gik på grund vest for Lopra. 

Skibet blev bygget i 1722 på et skibsværft i 

Amsterdam og var en 145 fod lang og 650 

tons tung ostindiefarer.

Skibet var på vej til Holland fra Ceylon i 

Indien. Det var en lang rejse; skibet sejlede 

fra Ceylon i Indien den 27. januar, og den 2. 

september 1742 gik Westerbeek på grund. 

Det var skibets sjette rejse, men på grund af 

tåge var det ikke muligt at navigere med det 

gængse navigationsudstyr, og derfor forliste 

skibet. På den tid var der ingen fyrtårne på 

Færøerne, og søkortene var ikke særlig præ-

cise.

Med om bord på Westerbeek på rejsen til 

Indien var oprindelig 160 mand: 99 søfolk, 

Et af det Ostindiske Kompagnis skibsværfter i Amsterdam 
i 1727. Kobberstik af Joseph Mulder.  Det Ostindiske Kom-
pagni byggede over 2.000 skibe, hvoraf ca. 600 forliste.
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51 soldater og 10 håndværkere. Dengang var 

det en farlig affære at mønstre om bord til 

disse lange rejser. Det var ikke usædvanligt, 

at ca. 15% af mandskabet døde på udrejsen 

og ca. 10% på hjemrejsen.

Westerbeeks hjemrejse udgik fra Punto Gale 

på Ceylon, og med på rejsen var 94 mand: 

75 søfolk, seks soldater, syv håndværkere, 

fem syge patienter og en forbryder. Wester-

beek havde ca. 100 tons peber og andre 

varer i lasten. På rejsen fra Batavia, som var 

koloninavnet for hovedstaden af Hollandsk 

Ostindia, og som vi i dag kalder Djakarta, var 

tre mand afgået ved døden. Batavia er også 

det ældste navn for Nederlandene, f. eks. var 

den Bataviske Republik fra 1795-1806 en 

fransk vasalstat.

Der findes endnu spor efter Westerbeek 

på Færøerne, bl.a. et skrin på det færøske 

nationalmuseum og en klump peber på et 

museum i Suðuroy. Efter sigende nedstam-

mer også en del færinger fra dette mand-

skab, for nogle af dem blev tilbage og fik børn 

på Færøerne bl.a. den schweiziske feltskærer 

(kirurg) Joseph Gervording von der Schildt (f. 

ca. 1707-1753). 

Ostindiefareren Westerbeek er et skib, som 

repræsenterer en tid, hvor Holland var en af 

verdens store kolonimagter, og Amsterdam 

en af de mægtigste byer i verden. Byen og 

dens kanaler, som er bygget til skibe som 

Westerbeek, og de talrige ombyggede pak-

huse med kraner øverst, vidner endnu om en 

magtfuld handelsnation. Står man i Amster-

dam og ser med rette øjne på den indre by, 

så er den ikke ligefrem bygget til biler. Her 

er vejene kanaler, der kan sende store avan-

cerede fragtskibe langt ind i byen og ind i 

landet. Man kan måske på en aftentur – i 

fantasien – forestille sig skibe som Wester-

beek lægge til kaj.

Kim Simonsen, 

Amsterdams Universitet

Udsigt over stranden på Punto Gale på 
Ceylon. Tegning af N. Bellini i 1748.
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Brandbiler
Ilden er en god tjener, men en frygtelig herre

Den 26. februar 2016 udgiver Posta tre fri-

mærker med en historisk brandpumpe og to 

veteranbrandbiler. Pumpen, som stammer 

fra 1776 og blev repareret i Danmark i 1819, 

er den første brandpumpe på Færøerne. 

Udviklingen af brandslukningsudstyr har 

fulgt udviklingen af Tórshavn som by - efter-

hånden som byen voksede, steg behovet for 

nyt brandslukningsudstyr også.

Tilbage i 1880 boede der 984 mennesker i 

Tórshavn. De fleste boede i bydelen ”Reyni”, 

hvor husene stod meget tæt. Derfor var folk 

særdeles forsigtige i omgangen med ild. På 

dette tidspunkt var befolkningstilvæksten 

stor, fordi folk flyttede fra bygderne til Tórs-

havn. Vandledninger til husene eksisterede 

ikke, og derfor var der heller ingen brandha-

ner. I tilfælde af ildebrand blev brandpumpen 

slæbt til stedet, alt efter hvor branden var.

Vandet til brandpumpen blev hentet fra 

havet eller åerne, og eftersom brandpum-

pen ikke havde nogen fødepumpe, dannede 

man brandkæder med folk og spande fra 

strandkanten eller åbredden op til pumpen. 

I 1822 byggede man et sprøjtehus i bydelen 

”Reyni”, og samtidig blev brandslukningsud-

styr anskaffet fra den kongelige monopol-

handel. Alt dette værktøj blev i 1898 flyttet 

op i det nye sprøjtehus nord for den gamle 

kommuneskole ved torvet.

Vi skal helt frem til 1933 før et egentlig brand-

væsen, ”Tórshavnar sløkkilið”, blev oprettet. 

På dette tidspunkt boede der 3.000 men-

nesker i Tórshavn, og byen voksede støt uden 

for det daværende bycentrum. Afstanden fra 

brandpumpen til strandkanten blev for stor – 

og åerne havde en tendens til at løbe tørre 

om sommeren. Derfor lavede man brand-

damme i åerne ”Rættará” og ”Havnará”. Den 

Prøvetryk
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første branddam blev anlagt ved ”Vaglið”, 

torvet i Tórshavns centrum, og senere lavede 

man to til i åen ”Havnará” overfor byens tea-

ter, hvor man stadig kan se dem den dag i 

dag. 

Det var en stor begivenhed i byen, da Tórs-

havns brandvæsen i 1948 fik den første 

brandbil. Det var en Bedford K lastbil, indkøbt 

i England, som blev rigget til som brandbil 

med to motorpumper. Bilen var udstyret med 

en 500 meter lang slange og en 20 meter 

høj skydestige. Ti brandmænd kunne sidde 

i bilen, og der var også plads til brandunifor-

mer og diverse brandslukningsudstyr.

Nu går tankerne tilbage til ungdomstiden, 

fordi denne brandbil og jeg er jævnaldrende. 

Vi unge var altid klar, når brandsirenerne 

begyndte at hyle rundt omkring i byen. Jeg 

kan huske, at én sirene stod på taget af 

Telefonhuset i midtbyen, én på Tørrehuset 

i Hvannasund og én ude på Skansen. Disse 

sirener kunne høres over hele byen. Vi unge, 

der boede ude ved Landavegur, løb til en 

stor høj i nærheden, hvor der var udsigt over 

hele byen. Først spejdede vi efter røg, deref-

ter lyttede vi efter brandbilens sirene som vi 

kendte, og så satte vi i løb ned mod brand-

stedet.

Der var altid mange tilskuere til ildebrandene 

- både de store og de små. Brandbiler, brand-

sirener og ild påvirkede os børn, og det at se 

brandmænd i deres uniformer og med hjelme 

forsøge at få kontrol over ilden. Der var noget 

dragende ved dette kaos – og ofte kom folk 

så tæt på, at de var til gene for brandmæn-

dene.

I 1962 kom endnu en brandbil, nu fra Dan-

mark. Det var en brugt brandbil, bygget i 

Danmark i 1937. Fordelen ved denne ”Trian-

gel” brandbil var, at den havde en vandtank 
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som rummede 1.500 liter. Hvis ilden endnu 

ikke havde fået rigtig fat og ikke havde bredt 

sig, kunne brandmændene nå at slukke bran-

den med bilens trykpumpe, før de konven-

tionelle vandslanger og pumper var kommet 

på plads.

Disse tre frimærker som Posta udgiver, illu-

strerer historien om, og derved også udviklin-

gen af, brandvæsenet i Tórshavn. Det glæder 

mig, at personalet på brandstationen, som 

nu ligger i det gamle stenbrud ved Oyggjar-

vegur, har bevaret de to brandbiler og ikke 

mindst brandpumpen fra 1776.

Det er især Bedford K brandbilen, der har min 

store interesse, fordi jeg som ung var i lære 

som bilmekaniker hos Vilhelm Nielsen, der 

repræsenterede Bedford på Færøerne. Jeg 

kendte flere af de gamle brandfolk, og en af 

dem fortalte mig engang, at Bedford brand-

bilen havde en for lille motor til Tórshavns 

stejle bakker.

Der er løbet meget vand i Tórshavns åer 

siden den første vandpumpe kom til Færø-

erne i 1776. Dengang boede 10 % af befolk-

ningen i Tórshavn. Nu skriver vi 2016, og 

Tórshavns kommune omfatter nu også Syd-

streymoy, Kollafjørður, Nólsoy, Hestur og 

Koltur, og cirka 40 % af Færøernes befolk-

ning bor i Tórshavns kommune.

Efterhånden som Tórshavn er vokset, har 

Tórshavns brandvæsen også udviklet sig, og 

er i dag udstyret med tilsvarende udstyr, som 

brandvæsenet i vores nabolande. Brandvæ-

senet er organiseret med fuldtidsansatte 

brandfolk, og hvis der skulle være behov for 

det, råder man over reservemandskab, som 

kan tilkaldes med øjebliks varsel.

Vagnur Michelsen
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FØROYAR
EDWARD FUGLØ 2016

17 KR
FO 827

SEPAC 2016: Årstider

Prøvetryk

En dag hvor min sjæl var så vintertræt,

jeg gik mod havet i vest,

da hørte jeg dit ”klip”, denne velkendte lyd,

du savnede sommergæst...

Vinterstorme, rusk og slud, havets ubarm-

hjertige hamren mod kysterne og så det evin-

delige vintermørke. Selv om den livgivende 

Golfstrøm giver forholdsvis milde vintre tem-

peraturmæssigt her ude i Nordatlanten, og vi 

sjældent døjer med ekstreme kuldegrader, er 

vinteren en barsk årstid at komme igennem. 

Regn, sne og hagl, kombineret med Atlan-

tens barske vinde og det lange vintermørke, 

kan tage pippet fra de fleste.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at den 

færøske provst, nationalist og digter, Jákup 

Dahl (1878 - 1944), formodentligt på en 

spadseretur i hjembygden Vágur, blev revet 

ud af dysterheden ved lyden af strandska-

dens (Haematopus ostralegus) kalden - og 

inspireret til at skrive en af de mest yndede 

færøske sange: ”Tjaldur, ver vælkomið” - en 

velkomsthymne til Færøernes nationalfugl.

Foråret på Færøerne indvarsles nemlig, alle-

rede før det rent fysisk manifesterer sig, ved 

strandskadens ankomst fra overvintringen 

på de britiske øer og ved Frankrigs atlan-

terhavskyst. Den symbolske betydning af 

lige netop denne fugls ankomst er ikke kun 

kulturbetinget. Strandskadens første kald, 

de karakteristiske ”klip, klip”, rammer også 

instinkterne - den underbevidste computer, 

som registrerer og kombinerer de små tegn 

på, at der er en ændring på vej. Ligesom 

synet af de første lam ude på engene et par 

måneder senere, er strandskadens første 

kald noget, man lægger sig på sinde og gør 

andre opmærksom på.

Så selv om vinterens storme ikke nødven-

digvis er overståede, markerer man på Sankt 

Gregors dag den 12. marts, strandskadens 

ankomst og forårets snarlige indmarch. Spej-
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derne marcherer, forårstaler bliver afholdt på 

store folkemøder og man synger Dahls sang 

om den savnede sommergæst.

De næste par måneder fortoner vinterens 

ånd sig fra det barske landskab. Allerede ni 

dage efter Sankt Gregors dag er der forårs-

jævndøgn, og lyset tager til, til det ved som-

mersolhverv er så dominerende, at natten 

er reduceret til en diffus skygge af sig selv. 

Langsomt skifter øerne farve – vinterens 

kakigule dragt bliver til et orgie i grønt. Ned 

langs de utallige bække i indmarken breder 

engkabbelejen (Caltha palustris L) sig i brede, 

citrongule bælter – det er nationalblomsten, 

som færingerne elsker næsten lige så højt 

som strandskaden.

Det er højsommer, og naturen udnytter 

de mange lyse timer til fulde. I udmarken 

græsser får og lam, mens strandskaden og 

udmarkens andre fugle har travlt med at ruge 

og fodre deres unger. Nede i indmarken bøl-

ger det saftige græs i den svage vind, mens 

edderfuglene med deres hårdføre ællinger 

duver på dovne bølger i fjorde og stræder. En 

og anden turist ser sig forvirret omkring ved 

lyden af legende børn klokken 23 om afte-

nen. I det hele taget bæres lyde vidt omkring 

i de lyse aftentimer, hvor menneskets dag-

lige arbejdslarm har lagt sig. Havfuglenes 

skrig, vadefuglenes kalden og advarsler og 

småfuglenes sang i haver og på enge. Dette 

er den glade tid, børnenes tid, byfesternes og 

festivalernes tid.

Efter den sidste byfest, nationalfesten Ólavs-

øka, sidst i juli, kommer den næste store 

forandring i kulturlandskabet. Bønder og fri-

tidslandmænd skal sikre sig vinterfoderet til 

får og kvæg og begynder derfor at slå ind-

markens enge. Langsomt, men sikkert vok-

Strandskade, Haematopus ostralegus.
Foto: Ólavur Frederiksen.
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ser lyse rektangler frem på skråningerne, til 

indmarken til sidst ligner et overdimensione-

ret kludetæppe. Landskabet mister sin friske 

grønne farve - og ude fra Atlanten kommer 

de første stormlavtryk rullende ind mod 

øerne. Byernes haver skifter farve. Buske 

og træer først bliver gule og siden røde og 

brune. Efteråret er kommet, og naturen luk-

ker langsomt ned.

I september begynder strandskaderne at 

samles i store flokke ved stranden og ved 

”den anden Mariemesse”, midt i måneden, 

går de første på vingerne og påbegynder den 

lange rejse mod de Britiske øer og Frankrigs 

atlanterhavskyst.

Dette er vemodens tid, vinterens begyn-

delse, når folk ser de sidste strandskader 

trække mod sydøst. Forude ligger stormfulde 

måneder med slud og sne.

Men det er prisen for at bo på disse smukke 

og samtidig barske øer. Og vi betaler den 

gerne, for vi ved, at før eller siden vil strand-

skadens ”klip, klip”, igen varsle forårets 

komme!

Anker Eli Petersen
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Årsprogram 2016

Westerbeek - miniark med 2 frimærker samt 2 løse frimærker. Westerbeek 
var et hollandsk handelsskib, som sank ved Suðuroy i 1742. Layout: Anker Eli 
Petersen. Værdi: 17,00 og 19,00 DKK. FO 822-823.

Gamle brandbiler - 3 frimærker + selvklæbende hæfte (6). Fotos af den første 
brandpumpe samt brandbiler på Færøerne. Fotos: Martin Sirkovsky. Værdi: 
1,00, 15,00 og 19,00 DKK. FO 824-826.

SEPAC 2016: Årstider - 1 frimærke. Forår og efterår, strandskaderne kommer 
i foråret og forlader øerne i efteråret. Edward Fuglø tilrettelægger. Værdi: 
17,00 DKK. FO 827.

Postverk Føroya 40 år - miniark med 2 frimærker + 1 enkelt frimærke. Det er 
40 år siden det færøske postvæsen Postverk Føroya blev etableret den 1. april 
1976. Værdi: 9,00 og 17,00 DKK. FO 828-829.

Nólsoyar Páll 250 år – 1 frimærke. Det er 250 år siden den færøske national-
helt Nólsoyar Páll blev født. Værdi: 24,00 DKK. FO 830.

Norden 2016: Nordisk mad - 1 frimærke. Tema for årets Norden udgivelse er 
nordisk mad. Foto: Finnur Justinussen. Værdi: 9,00 DKK. FO 831.

EUROPA 2016: Økologi - Think Green - 2 frimærker + selvklæbende hæfte 
(6). Kunstnere: Edward Fuglø og Doxias Sergidou, Cypern. Værdi: 9,00 og 
17,00 DKK. FO 832-833.

Fiskeskind - 1 frimærke. For første gang nogensinde: Ægte fiskeskind af torsk 
på frimærke. Kunstner og gravør: Martin Mörck. Værdi: 50,00 DKK. FO 834.

Den færøske nationaldragt I - 2 frimærker + selvklæbende hæfte (6). Første 
udgivelse af tre, som illustrerer den færøske nationaldragt. Kunstner: Edward 
Fuglø. Værdi: 9,00 og 17,00 DKK. FO 835-836.

Jesus fra Nazaret - miniark med 10 frimærker. Træ-relieffer af kunstneren 
Edward Fuglø. Kunstværkerne hænger til udsmykning i Christianskirkens 
mødelokaler i Klaksvík. Værdi: 10 x 9,00 DKK. FO 837-846.

Frankeringsmærker 2016 - 4 frankeringsmærker. Tema: Musikfestivaler. 
Værdi: 4 x 9,00 DKK.

Årbog, årsmappe og julemærker

22/02

01/04

26/04

09/05

26/09

01/10

07/11
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FO 800 FO 801

FO 802FO 808

FO 808-809

FO 803FO 809

FO 817

FO 804-807FO 810 FO 811

17 KRFØROYAR
Randi Samsonsen 2015

Vælg årets frimærke 2015
og du er med i lodtrækningen om et færøsk fåreskind
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 FO

FO 818

FO 812

FO 814-816

FO 820

FO 819

FO 813

FO 821

FØROYAR 8,50 KR
Edward Fuglø 2015Vísmenninir úr Eysturlondum

Årets smukkeste 
frimærke 2015 er:

Klip kuponen ud og send den til os eller stem på vores hjemmeside www.stamps.fo/da. 
Sidste frist for at deltage er den 15. marts 2016!

Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet fra Posta Stamps, der bliver sendt 
via e-mail.
E-mail:

1. præmie: et ægte fåreskind fra Stóra Dímun på Færøerne.

2. præmie: Årbogen 2015.

Desuden trækkes der lod om 5 årsmapper 2014.

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Kundenr.:
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FO 724 FO 724

FO 725-728

FO 731-732

FO 745-746

FO 735-737

FO 747

FO 729-730

FO 733-734

FØROYAR 13KR
JAN HÅFSTRÖM  - MR WALKER ON THE FAROES 

FØROYAR
EDWARD FUGLØ  -  EGG PROCESSION FOR JAN 

21KR
20122012

Årets slutsalg

Sidste salgsdato for ovenstående frimærker 
og frimærkeprodukter er den 31. december 
2015.

Du får hermed en sidste mulighed for at købe 
varerne for pålydende værdi. 

Varerne kan bestilles ved at udfylde bestil-
lingsseddelen eller på vores hjemmeside 
www.stamps.fo.
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FO 677-680

FR 036

FO 739-744

FO 714-715FO 748-749

PPY002011 FDM002011

FO 710-711

Årsmappe 2011

Årbog 2011

FDC-mappe 2011

Dansk/færøsk: PPZDKVI11
Engelsk/tysk: PPZENVI11

Søanemoner, selvklæbende hæfte med 8 frimær-
ker, PPN000212

Julesange 3, hæfte med 8 frimærker, 
PPN000912
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Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 22. februar 2016

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

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

Westerbeek
22.02.2016
17,00 og 19,00 DKK
FO 822-823
45,00 x 30,45 mm
100 x 70 mm
Anker Eli Petersen
Offset
Joh. Enschedé, Nederland
Småbreve til Europa og til andre lande, 0-50 gr.

Gamle brandbiler*
22.02.2016
1,00, 15,00 og 19,00 DKK
FO 824-826
30,0 x 43,5 mm
Martin Sirkovsky
Offset
LM Group, Canada
Tillægsværdi, mediumbreve på Færøerne, 51-
100 g, og småbreve til andre lande, 0-50 g

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

SEPAC 2015: Årstider
22.02.2016
17,00 DKK
FO 827
43,0 x 24,4 mm
Edward Fuglø
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve til Europa, 0-50 g

Prøvetryk

Prøvetryk

* er også udgivet i selvklæ-
bende hæfte med 6 frimærker 
(2 af hvert frimærke)


