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FO 739-44

Regin 
smed 

Prøvetryk

 I alle kulturer findes ekko fra mytiske kulturmin-

der – en slags arketypisk refleksion af vore for-

fædres forestillingsverden – deres kulturidealer, 

trosforestillinger og forsøg på at forklare univer-

sets sammenhæng, både på det åndelige og det 

håndgribelige plan.

 

Et af disse gennemgående kulturminder i Euro-

pæisk kultur er forestillingerne om den mytiske 

dragedræber. Han forekommer i mange skik-

kelser og under forskellige navne, men essensen 

i historierne er kulturhelten, som trods dårlige 

odds, fælder den store drage eller slange ude i 

det mytiske landskab.

 

I færøsk kultur finder vi dragedræberen i de store 

og ældgamle kæmpekvad som går under beteg-

nelsen ”Sjúrðarkvæði”. Stammen i kvadet består 

egentlig af tre kvad, kaldet ”tættir”, det første 

og ældste er ”Regin smiður” (Regin smed), det 

næste kaldes ”Brynhildar táttur” (Brynhilds vise), 

som udkom i fire frimærker for år tilbage, og det 

tredje er ”Høgna táttur” (Høgnes vise).

 

Handlingen i Regin smiður er, kort fortalt:

Sigmund Vølsungson drager sammen med andre i 

krig mod ”Hundings sønner” (Hunnerne). I et stort 

slag ved en ukendt søbred, bliver Sigmund og 

hans fæller slået, og ingen af dem vender hjem 

igen.  Hjørdis, Sigmunds unge kone, undrer sig 

over at han ikke kommer hjem, og drager ud for at 

lede efter ham. Hun finder ham på valen, dødelig 

kvæstet, men før han udånder når han at fortælle 

Hjørdis at hun bærer på et drengebarn som skal 

hævne hans død. Han giver Hjørdis sit knækkede 

sværd og fortæller hende om Regin smed som 

kan reparere det og den store orm Frænir, som 

ligger ude på Glitraheden.

 

Da Sigmund er død og begravet, gifter Hjørdis 

sig igen med kong Hjálprek – og da hun har gået 

de ni måneder, føder hun en rask og sund dreng 

som hun kalder Sjúrður (Sigurd). Sigurd vokser op 

i Hjálpreks rige og udvikler sig til en stærk og rask 

ung mand, som dog har problemer med at beher-

ske sin umådelige styrke og vrede. En dag hvor 

han er kommet til at kvæste og dræbe sine fæl-

ler på træningspladsen, bebrejder de ham hans 

voldsomhed og siger at han hellere skulle lade sin 

vrede gå ud over hans fars drabsmænd. Sigurd 

går til sin mor for at høre hvem dræbte Sigmund, 

og hun giver ham Sigmunds brudte sværd og for-

tæller ham om Hundings sønner, om Regin smed 

og om ormen Frænir.

 

På sin moders råd går Sigurd til en flod hvor nogle 

heste går ved bredden. Han smider en sten i van-

det for at forskrække dem, og vælger derpå den 

hest som blev stående. Dette var Grani (den grå) 

en umådelig stor hest, som siden fungerede som 

Sigurds ridehest.

En tidlig morgen rider Sigurd ud for at finde 

Regin smed ved flodens anden bred. Han brin-

ger ham det brudte sværd og beder ham om at 

smede klingen igen. Regin sætter klingen i ilden 

Grani bar guldet fra heden,

Sigurd svinger sværdet i vrede.

Sigurd over ormen vandt,

Grani bar guldet fra heden.
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i ti nætter og smeder det igen. Men da Sigurd 

prøver dets styrke ved at hugge det i ambolten, 

går det i stykker igen. Sigurd bliver rasende og 

lover at slå Regin ihjel, hvis sværdet ikke bliver 

smedet så godt at det går gennem stål og sten, 

men Regin sætter den betingelse, at han i så 

fald vil have ormens hjerte, når Sigurd har slået 

den ihjel. Så sætter Regin klingen i ilden i 30 

dage, og da Sigurd derpå prøver det igen, går det 

gennem både ambolten og fundamentet uden 

problemer. Da er Sigurd endelig tilfreds og døber 

sværdet Gram.

 

Sigurd rider siden ud for at hævne sin faders 

død. Han slår Hundings sønner ihjel og belaver 

sig derpå at ride ud på Glitraheden og give sig i 

kast med den store orm. På vejen ud på heden, 

møder Sigurd og Regin en gammel enøjet mand, 

Odin, som advarer Sigurd mod Regins hensigter. 

Regin vil forråde Sigurd, siger han, men Sigurd 

er ikke tilbøjelig at lytte.

Ude på Glitraheden er ormen skredet af sit guld. 

Den er umådelig stor, men det afskrækker ikke 

den unge Sigurd. Han sætter sig på Granes 

ryg og rider frem mod Frænir, og i et voldsomt 

hug med Gram, kløver han ormen i to dele. Før 

Frænir dør, når han at fortælle Sigurd at Regin er 

hans bror, og at han vil forråde Sigurd ved første 

lejlighed.

 

Da ormen er død, sætter Sigurd dens hjerte på 

en stage og begynder at stege det til Regin. Da 

det har stegt en rum tid, stikker han til det for at 

mærke om det er mørt nok. Men han brænder 

sig på fingrene, og da han stikker dem i munden, 

for at køle dem af, kommer han til at sluge lidt af 

saften fra stegen. Da bliver han pludselig alvis, 

og forstår fuglenes og andre dyrs sprog. Fuglene 

gentager advarslen vedrørende Regin og siger at 

Sigurd skal slå ham ihjel og selv spise stegen.

 

Da indser Sigurd sandheden, at den virkelige 

skat er ormens blod og hjerte. Han går over til 

Regin, som ligger på knæ og slikker ormens 

blod, og halshugger den svigefulde smed. 

Derpå laster han ormens guld på Granis ryg, og 

sammen rider de hjem til kong Hjálpreks rige 

igen. Og det var historien om Sigurs kamp mod 

ormen. 

Der er selvfølgelig en hel del at sige om dens 

betydning, men det er der desværre ikke plads 

til her. I stedet vil der komme nogle artikler på 

hjemmesiden www.tjatsi.fo med forskellige 

fortolkninger af den ejendommelige historie, 

samt en komplet engelsk oversættelse af selve 

kvadet. Anker Eli Petersen
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FO 745-746

FØROYAR 13KR
JAN HÅFSTRÖM  - MR WALKER ON THE FAROES 

FØROYAR
EDWARD FUGLØ  -  EGG PROCESSION FOR JAN 

21KR
20122012

Nordisk samtidskunst - parafraser
Prøvetryk

En dobbelt parafrase
Ideen til de to færøske frimærker kommer fra 

Niels Halm, der er direktør i Nordens Hus i Tórs-

havn. Hermed får Posta Stamps del i den spæn-

dende nordiske samtidskunst. Normalt udgives 

der kun frimærker af færøske kunstnere på Færø-

erne, men da der denne gang er tale om en sven-

skers parafrase over en færøsk kunstners værk og 

omvendt, er de to nye frimærker banebrydende 

som et fælles nordisk projekt. 

Jan Håfström: 

’Mr. Walker on the Faroe Islands’.

Frimærket med pålydende 13 kr. er skabt af den 

svenske billedkunstner Jan Håfström (f. 1937). 

Motivet er en halvt rygvendt mand, der har for-

mummet sig under en hat og bag et par mørke 

solbriller. Han ligner ikke just en naturvandrer, 

snarere en tegneseriefigur, måske en detektiv, der 

er ankommet til Færøerne fra storbyen, iført en 

ternet trenchcoat. Han kigger på et typisk, færøsk 

landskab, nærmere bestemt et udsnit af hans 

færøske kollega Edward Fugløs maleri ’Favorite 

Campingspot’ fra 2008, som ejes af Tórshavn 

Kommune. Der er tale om en såkaldt parafrase, 

dvs. en fri bearbejdning af en anden kunstners 

værk. Står manden fastfrosset i et forsøg på at 

forstå naturens storhed? Er han i færd med at 

betragte Fugløs maleri på museet? Eller zoomer 

han måske ind på et af de små huse, hvor der kort 

forinden er blevet begået et mord, som han er 

kommet til Færøerne for at opklare? Vi ved det 

ikke, og det bliver aldrig afgjort, men det er klart, 

at han er en fremmed på Færøerne, og det giver 

det tvetydige motiv en sælsom spænding. 

De små, lysegrønne huse ligger mellem en vej 

og et vandfald, der - hvid som mælk – strømmer 

ud over fjeldkanten. Fjeldet standses brat af den 

karakteristiske lodrette fjeldside, som ses så ofte 

på Færøerne. Vi kan ikke se havet, fordi manden 

skygger for det, men alle, der har oplevet Færø-

erne, kan visualisere det uden for billedrammen. 

Når man flyver til Færøerne, dukker de smukke, 

græsgrønne øer af basalt pludselig op midt ude 

i det kæmpe Nordatlanten. Enhver, der kender 

disse fantastiske øer, ved, hvor vigtigt det er at 

være på vagt for ikke at falde ud over randen.

Den mystiske mand er ”Mr. Walker”, Jan Håf-

ströms alter ego, der også har en vis lighed med 

hans far, som var handelsrejsende og derfor tem-

melig fraværende i hans barndom. Håfström så 

mest sin far fra ryggen, når han var på vej ud i 

verden. I sommeren 2011 nåede denne ”Walker” 

til Færøerne i forbindelse med udstillingen ’Kos-

misk søvngænger’ i Nordens Hus. Her udstillede 

kunstneren sammen med Knud Odde og skabte 

i den forbindelse et litografi med motivet i Jan 

Anderssons grafiske værksted i Tórshavn. 

Jan Håfström har modtaget en lang række priser 

og har repræsenteret sit land ikke mindre end fire 

gange ved den prestigefulde Venedigbiennale. 

Han betragtes som Sveriges største nulevende 

kunstner.

Edward Fuglø: Favorite Campingspot - 2008



5

FO 718

Edward Fuglø: Egg Procession for Jan 

Edward Fuglø er født på Færøerne i 1965. Han 

er en fabulerende, surrealistisk kunstner, der har 

fornyet den færøske kunst med sine originale 

værker, der er båret af lige dele underfundig 

humor og samfundskritik. Han bor og arbejder i 

Klaksvig og er rigt repræsenteret på bl.a. Færø-

ernes Kunstmuseum, Listasavn Føroya. 

Hans motiv til frimærket med pålydende 21 kr. 

er et fugleæg, et genkommende motiv i hans 

kunstneriske produktion, der omfatter mange 

medier, ligesom han undertiden også udtrykker 

sig i tre dimensioner. Det er et kæmpemæssigt 

fugleæg, der kan ses dels som et nationalsymbol 

på fuglefangsten, som er så udbredt på Færø-

erne, dels som et symbol på frugtbarhed, natur 

og fremtidshåb. 

Det store æg bæres af en kutteklædt munk, som 

går forrest i en procession efterfulgt af tre andre 

kutteklædte munke. To af munkene holder en 

brændende fakkel så tæt på ægget, at det bliver 

rødglødende, måske for derved at fremrykke 

udklækningen? Den sidste munk holder en lang 

stav i hånden. Munkene, hvis ansigter er dækket 

helt til, virker hemmelighedsfulde og uhyggelige. 

Edward Fugløs frimærkemotiv er ligeledes en 

parafrase over et værk af hans svenske kollega 

Jan Håfström, der i den omtalte udstilling i Nor-

dens Hus dels havde afbildet disse kutteklædte 

munke, dels lod en procession af kutteklædte 

dansere udføre en dans, der var koreograferet 

af performancekunstneren Lotta Melin. De kut-

teklædte dansere bevægede sig først rundt om 

Nordens Hus og fortsatte derefter inden døre. 

Men hvor figurerne her bar på en barnekiste, som 

henviste til den mest tragiske død af alle, nemlig 

et lille barns, så er Fugløs kutteklædte figurer 

anderledes livsbekræftende og humoristiske pga. 

det overdimensionerede og uhåndterlige kæmpe 

æg, der kan rumme et utal af fugleunger. 

Således er Edward Fugløs motiv en visuelt 

appellerende krydsbefrugtning af begge kunstne-

res værker og samtidig en slags hommage – en 

hyldest – til hans svenske kollega, der omvendt 

også har givet sin yngre, færøske kollega en 

hommage i sit frimærke med den færøske natur. 

Lisbeth Bonde, Kunstkritiker og forfatter

Jan Håfström: 
Kutteklædte figurer med barnekister
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FO 747

Det gamle apotek 

Prøvetryk

Det gamle apotek – Handelsbygningerne 
”Úti í Klaksvík”

Selv om der findes levn efter bosættelser 
helt tilbage fra vikingetiden, er byen Klaks-
vík, som vi kender den i dag, et relativt nyt 
fænomen. Omkring den store bugt lå der 
oprindelig fire store gårde, som efterhånden 
uviklede sig til usammenhængende bydele: 
Gerðar, Myrkjanoyri, Vágur og Uppsalir. Fol-
ketallet var ikki stort, i 1802 viste folketæl-
lingen at der boede 88 mennesker i de fire 
bydele.

Ved den tid var Færøerne underlagt et kon-
geligt handelsmonopol. Al handel med Fær-
øerne foregik via dette Monopol. Det siger 
sig selv at dette ikke var særlig befordrende 
for øernes udvikling – og med de politiske 
og samfundsmæssige strukturændringer 
som foregik i Danmark og resten af Norden 
i 1800 tallets første halvdel, voksede også 
kravet om frihandel for Færøerne.

Filialer
I 1830'erne besluttede man sig for at styrke 
Monopolhandelens position og ellers at 
forberede befolkningen på Færøerne på en 
kommende frihandel. Som et led i disse til-
tag, oprettede man filialer udenfor Tórshavn. 
Den første filial blev åbnet i 1836 i Tvøroyri 

på Suðuroy, to år senere blev filialen i Klaks-
vík åbnet for at dække de nordlige øers 
behov – og til sidst, i 1839 åbnede en filial i 
Vestmanna for at betjene de vestlige øer.

Etablissementet Klaksvig
Som sagt blev den nordlige filial åbnet i 
1838. Den blev anlagt lidt nord for bosæt-
telsen Vágur, og fik navnet etablissementet 
Klaksvig eftersom den lå ved en vig ved 
foden af bjerget ”Klakkur”. Det er denne 
placering som senere medførte, at bygden 
Vágur skiftede navn til Klaksvík – et navn 
som med tiden kom til at omfatte alle 
bebyggelserne omkring bugten.

Det oprindelige handelshus er den nordlig-
ste af de sammenhængende bygninger vi 
kender i dag, populært kaldet ”gamla pakk-
hús”. Ud over dette blev der også bygget et 
beboelseshus, forskellige udhuse samt en 
anløbsbro nede ved stranden. Fra 1839 blev 
bestyreren for filialen den senere så navn-
kundige Johan Mortensen, som efter frihan-
delens indførelse etablerede det magtfulde 
Mortensen's handelskompani i Tvøroyri på 
Suðuroy.

Nýggja pakkhús
Med tiden voksede virksomheden og i 1847 
byggede man en stor bygning i to etager 
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syd for den oprindelige. Dette er det hus 
som i dag kaldes ”Nýggja pakkhús” - det ny 
pakhus. Der var altså tale om to fritstående 
bygninger, og det er først senere, omkring 
1896 at husene er blevet bygget sammen. 
Inde i den ny bygning kan man endnu i dag 
se den kongelige monopolhandels logo, 
en vinget Hermes hjelm, udskåret i en af 
dørkarmene. Dette logo er det eneste beva-
rede på Færøerne. Hermes var købmænde-
nes (og ironisk nok også tyvenes) gud i den 
græske mytologi.

Monopolets afskaffelse
Ved lov fra den 21. marts 1855, blev der 
fra danske myndigheders side besluttet at 
afvikle den færøske monopolhandel. Afvik-
lingen skulle ske pr. 1. januar 1856, men der 
gik et stykke tid før der kom gang i tingene. 
Den 15. maj 1856 blev der afholdt auk-
tion over Monopolhandelens ejendomme 
i Klaksvík. I hård konkurrence med andre 
interessenter, lykkedes det repræsentanten 
for den danske handelsmand og tobakspro-
ducent Jørgen Bech at købe den samlede 
ejendom for 6.210 rigsdaler.

Nye tider
Monopolhandelens tid var nu forbi på Fær-
øerne og indvarslede en rivende økonomisk 
og samfundsmæssig udvikling. De nye 
handelshuse etablerede sig og begyndte på 
deres udvikling af Færøernes handels- og 
rederivirksomhed og den voksende fiskein-
dustri.

E. E. Meijer, som på vegne af Jørgen Bech 
& Søn, havde købt Monopolets ejendomme 
i Klaksvík, fortsatte de næste fire år som 
virksomhedens repræsentant på Færø-
erne. Den gamle faktor, Johan Mortensen 
fortsatte med at drive handelen i halvan-
det år efter overtagelsen, til han flyttede 
til Tvøroyri, købte handelsrettigheder og 
opbyggede Mortensens handel, som i lang 
tid var Færøernes største handelshus og 
rederivirksomhed.

I 1858 overtog J. C. Djurhuus stillingen som 
faktor hos Jørgen Bech & Søn, og drev for-
retningen de næste 50 år. I denne periode 
voksede virksomheden kraftigt og der blev 
oprettet filialer mange steder i landet. 

Handelsbygningerne "Úti í Klaksvík"
Foto: A.E. Petersen
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Jørgen Bech døde i 1870 og hans søn Peter 
Bech overtog ledelsen for den danske virk-
somhed. Ved samme tid købte den danske 
forretningsmand og politiker J. Gustav Han-
sen sig ind i firmaet, og endte i 1907 med 
at eje hele virksomheden.

Frihandelen fik stor betydning for udviklin-
gen i Klaksvík. Allerede i 1865 havde Jørgen 
Bech & Søn flere fiskeskibe og dette kunne 
mærkes på folketallet som i 1907 passe-
rede de 700 mennesker. Selv om udviklin-
gen ikke var lige så eksplosiv som i f. eks. 
Tvøroyri, var Klaksvík godt i gang med at 
omstille sig fra det gamle bondesamfund til 
fiskerisamfund. Med støtte fra de visionære 
Peter Bech og J. G. Hansen blev skoler byg-
get og den første læge kom til byen, og ved 
århundredeskiftet var der fire forretninger 
i den lille landsby. I 1910 blev der anlagt et 
lille motorbådsværft ved den gamle handel, 
og fundamentet var i det hele taget lagt for 
en fremtidig udvikling til Færøernes største 
fiskerihavn.

I 1915 åbnede den driftige forretningsmand 
J. F. Kjølbro en handel i Klaksvík, og det 
blev begyndelsen til en voldsom udvikling. 
I løbet af få år ekspanderede Kjølbro til lan-
dets største fiskerivirksomhed med en stor 
flåde af fiskeslupper, senere motoriserede 
skibe av forskellig art, egen fiskefabrik og 
skibsværft. I løbet af 1920'erne og 30'erne 
flyttede folk fra Norderøerne til Klaksvík for 
at bo og arbejde og kun ca. et århundrede 
efter at Monopolhandelen havde åbnet sin 
filial ved den temmelig øde bugt oppe i 
Norderøerne, havde Klaksvík udviklet sig til 
Færøernes næststørste by og øernes største 
fiskerihavn.

Den gamle handel
Men tilbage til den gamle handelsbygning. 
I 1883 blev selve butikken flyttet fra den 

gamle bygning over i den nye. I stueetagen 
var der forretning, mens første salen, som 
dengang var et stort rum, bl. a. blev brugt 
som vin- og spirituslager. Dette indtil 1906, 
hvor direkte salg af spiritus blev forbudt med 
lov og statskontrolleret rationering indført.

Tøjstuen
Forretningen Jørgen Bech & Søns Eftf. Var 
en handel med blandet sortiment. Blandt 
andet solgte de også tøj, og da der efter-
hånden opstod behov for en regulær manu-
fakturafdeling, besluttede man at indrette 
en tøjstue på førstesalen, samt kontorer på 
samme etage.

Arbejdet med at indrette førstesalen påbe-
gyndtes i 1918 og man hentede håndvær-
kere fra Tórshavn til at stå for arbejdet. 
En af disse var den navnkundige Magnus 
Jacobsen (Magnus av Kamarinum), som 
udsmykkede tværbjælker og vinduer med 
sine smukke udskæringer samt lavede skri-
vepulte og udskar hylder. 

Malerierne
Foruden det smukke skærearbejde er 
Tøjstuen udsmykket med 17 små malerier, 
malet direkte på dragbjælkerne i lokalets 
sider. Disse malerier har dels motiver af 
landskaber rundt omkring på Færøerne, dels 
fra Klaksvík og omegn – fiskepladser, skibe 
for anker og selve handelsbygningerne. 
Elleve af disse malerier er malet af en lokal 
kunstmaler Eliesar Joensen, fire af Jens Chri-
stian Guttesen, en malersvend fra Tórshavn, 
mens resten er usignerede.

Inde i tøjstuen er der en disk, formet som en 
hestesko, så at kunderne kunne komme ind i 
rummet uden at befinde sig på den forkerte 
side af disken. Desuden er der et stort bord 
midt i rummet, hvor ekspedienterne kunne 
rulle tøjet ud til beskæring etc. Dette bord 
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er desuden udstyret med skuffer hele vejen 
rundt, så man fik udnyttet pladsen til opbe-
varing af mindre ting. Også disken er ind-
vendigt udstyret med hylder og skabsdøre til 
opbevaring.

Apotek
I 1931 gik firmaet bag forretningen fallit og 
kommunen købte bygningerne. På dette 
tidspunkt var der opstået behov for et apo-
tek i byen, og apoteksmonopolet Tjaldurs 
Apotek, som ellers kun fandtes i Tórshavn, 
lejede sig ind i den forhenværende tøjstue, 
hvor de indrettede en filial for Klaksvík og 
omegn i 1932.

Rummet som tiden glemte
I 1961 stod et splinternyt apotek færdigbyg-
get, og det gamle blev nedlagt. Kontorene 
på førstesalen blev udlejede, men tøjstuen 
blev stående ubrugt til Norðoya Fornminnis-
savn overtog bygningerne i 1975. I lokalerne 
fandtes det komplette apotek, fuldt udstyret 
med originale apotekerflasker, krukker, red-
skaber til tilvirkning af medicin og piller. I 

1983 åbnede Norðoya Fornminnissavn igen 
apoteket som udstilling. Dette er, sammen 
med apoteket i den gamle by i Århus, det 
eneste fuldstændig autentiske gamle apotek 
i det danske rige.

Rummet som tiden glemte er nu en af per-
lerne i den færøske museumsverden. Det 
gamle lagerlokale, som blev tøjstue i en tid 
hvor man lagde stor vægt på dekoration og 
håndværk – som uændret blev til byens apo-
tek, for siden at stå hen, autentiskt, uberørt 
- endte som en kulturhistorisk tidslomme. 
Bare fornemmelsen af at stå i et rum, som 
ikke har forandret sig nævneværdigt, mens 
hele byen udenfor, i bogstaveligste forstand 
blev til, er svimlende.

Hvis du en dag får muligheden at besøge 
Klaksvík, så snyd ikke dig selv for oplevelsen 
at besøge dette ejendommelige sted og for-
nemme dets atmosfære.

Anker Eli Petersen

Det gamle apotek
Foto: A.E. Petersen
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FO 748-749

Der findes næppe nogen færing som ikke straks 

genkender det muntre omkvæd i sangen ”Hví man 

tað vera so hugnaligt í kvøld?” (Hvorfor er det så 

hyggeligt i aften?). I fem årtier har vi hørt de to 

søskende Kári og Elin Mouritsen synge den mun-

tre sang, akkompagneret af guitar og banjo, fra 

en juleudsendelse i den nystartede færøske radio 

i 1957. De to små sangere er for længst blevet 

voksne, ligesom resten af os, men sangen om om 

længslen efter sol og lys i vinterens mørke skaber 

stadig associationer til barndommens mytiske 

juleunivers.

 

Sangen blev skrevet af Christen Holm Isaksen 

(1877-1935), til dagligt kaldt Kristin í Geil. Kun 23 

år gammel blev han redaktør for den nystartede 

og selvstyreorienterede avis Tingakrossur. I denne 

stilling sar han, med et par års afbrydelse, frem 

til begyndelsen af trediverne, hvor han måtte 

stoppe på grund af sygdom. Kristin í Geil var 

kendt for sine markante meninger, og veg fra det 

gængse nationalromantiske spor til fordel for det 

naturalistiske. Han var socialist og kæmpede som 

journalist både for selvstyre såvel som for arbej-

derrettigheder og de fattiges kår.

 

Som kulturpersonlighed spændte Kristin í Geil 

også vidt. Han var en af pionererne i den færøske 

malekunst og der findes endnu mange malerier af 

ham, bl. a. i kirken í Sandavágur. Kristin var også 

aktiv amatørskuespiller og oversatte og skrev 

skuespil til teaterscenen i Tórshavn, for eksempel 

skuespillet ”Ófriðarligar tíðir” (Ufredstider). Han 

oversatte og digtede også sange, og det giver 

måske et indblik i Kristin í Geils sammensatte 

personlighed at nævne de tre mest kendte - den 

kendte socialistslagsang: ”Brátt lýsir í eystri” 

(Snart dages det brødre) - ”Kom og dansa” en af 

de mest romantiske færøske sange baseret på 

valsen fra Den glade enke – og så vor egen lille 

julesang ”Hví man tað vera..?”

 

Gleðilig jól

Glædelig jul, glædelig jul,

fra himlen lyder englesang.

”Arme synder frygt ikke nu,

glædebudskabet hører du:

Jesus er født i dag,

Jesus er født i dag.”

 

På forsiden af Føringatíðindi's decemberudgave 

1891 står et lille digt under titlen Jóla-Sálmur 

(julesalme), signeret F. P. En temmelig uanselig 

præsentation af den sang som mere end nogen 

anden er sindbilledet af den kristne jul – ikke bare 

på Færøerne, men over hele den kristne verden.

 

Sangen, hvis originaltitel er ”Stille Nacht” blev 

præsenteret offentligt for første gang den 24. 

dec. 1818 i Nikolaus-Kirche i Oberndorf, Østrig. 

Den var digtet to år tidligere af præsten Joseph 

Mohr, og til gudstjenesten i 1818 havde han fået 

rektoren og komponisten Franz Xaver Gruber at 

komponere en melodi til digtet. Gruber lavede 

Julesange 3
Hví man tað vera.....

”Det er juleaften – klokken ring:

bing, bang, bing – bing, bang, bing.

Snart bli'r træet tændt, så slå en ring,

kvæd og dans og syng.
Prøvetryk
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et arrangement til guitar (ubekræftede historier 

påstår at det var fordi orglet i kirken ikke virkede), 

og det oprindelige arrangement var lidt livligere 

end vi kender det i dag, nærmest en dansemelodi 

i 6/8 dels takt.  

 

Det varede ikke længe før sangen begyndte sin 

sejrsgang over verden. I 1850 oversatte B. S. 

Ingemann den til dansk og i 1859 oversatte den 

amerikanske biskop John Freeman Young sangen 

til engelsk, under titlen Silent Night - som i dag 

er den mest kendte version. Præcis vor mange 

oversatte versioner der findes af Stille Nacht, 

vides ikke med sikkerhed, men man mener at tal-

let ligger over 150.

 

Initialerne F. P. stod for Fríðrikur Petersen 1853 

– 1917, som på daværende tidspunkt var sogne-

præst i Suðuroy. Fríðrikur Petersen blev student 

i Reykjavík i 1875 og cand.teol. I København i 

1880. Efter endt uddannelse blev han sat som 

sognepræst for Sandoy, fra 1885 i Suðuroy, og 

fra 1900 og frem til sin død i 1917 var han provst 

med sæde i Eysturoy. Fríðrikur Petersen var også 

politiker og var medlem af lagtinget fra 1890 

og fra år 1900 med fast sæde i sin egenskab 

af provst. Han var også medlem af det danske 

Landsting i to perioder, fra 1894 – 1901 og igen 

fra 1906 til sin død.

Som politiker var Fríðrikur Petersen konservativ. 

I den store politiske splittelse i 1906, som blev 

startsskuddet for de første politiske partier, var 

han en af stifterne for Sambandspartiet (Unio-

nistpartiet) og var dets formand til han døde.

 

Allerede fra ungdomsårene var Fríðrikur Petersen 

betaget af det færøske sprog. Han var kendt som 

en velformuleret taler og dygtig prædikant og 

skrev nogle af nationaltidens smukkeste sange 

og salmer, bl. a. fædrelandssangen ”Eg oyggjar 

veit”, som en overgang var Færøernes uofficielle 

nationalsang. Han oversatte Fadervor og trosar-

tiklerne til færøsk, men i den strid som opstod 

omkring kirkesproget og hvorvidt Bibelen skulle 

oversættes til færøsk, kom han til at fremstå 

som modstander af færøsk i kirken. Spørgsmålet 

er om han overhovedet havde noget valg. Som 

kirkelig embedsmand måtte han holde på stan-

dardkravet om en autoriseret oversættelse fra 

originalsprogene – noget der ikke var kapacitet til 

på daværende tidspunkt.

Kristin í Geil og Fríðrikur Petersen - to meget for-

skellige mænd og to meget forskellige sange om 

samme emne. Men en ting havde de i hvert fald 

til fælles – de berigede begge den færøske kultur 

og sprog med deres talent.

Anker Eli Petersen

Juletræet foran Lagtinget i Tórshavns centrum
Photo: Ólavur Frederiksen
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6,50

Miðlahoran Hipster

Rokkarin

6,50 6,50

EMO

”Margarinfabrikkin” - Tórshavn 
Ungdomshus- fik til opgave at 
designe frankeringsmærkerne 
2012, som har ”Street Art” som 
tema. Resultatet blev disse fire 
tegninger, tegnet af de to unge 
piger Saga Kapna og Laura Edit 
Tórhalsdóttir, som sammen kalder 
sig ”Nadedita”. 

Udgangspunktet er fire forskellige 
persons typer, som de fortolker 
og illustrerer gennem disse 
humoristiske tegninger af 
henholdsvis lunden, strandskaden, 
vædderen og grindehvalen.

Lunden - Medieluderen 
Iført sine Paris Hilton designer- 
solbriller står lunden på fjeldet 
i Mykines og føler sig meget 
betydningsfuld. 

Den bliver fotograferet af alle 
og enhver, der kommer forbi og 
den poserer altid med et stolt 

ansigtsudtryk, som om den var en 
berømt international supermodel, 
(men det er den jo også). 

Den ved at den er den lækreste 
og smarteste fugl – måske ikke et 
symbol på Færøerne i historien, 
men i bund og grund er lunden den 
vigtigste fugl. 

Strandskaden - Hipster
Strandskaden ved at den er 
bedre end lunden. Strandskaden 
er Færøernes nationalfugl. Det 
oprindelige, det sandfærdige 
symbol på Færøerne – Færøernes 
sande natur. 

Ingen lægger mærke til 
strandskaden, i hvert fald så 
stjæler lunden det meste af 
opmærksomheden. Men det gør 
ikke noget, for så længe som 
strandskaden ikke er mainstream, 
har den mulighed for at gå i Sirkus 
(en bar i Tórshavns centrum) og 
få sig en kop te og lytte til Indie-

Frankeringsmærkerne 2012 -

Færøerne Mit Land

Foreløbigt layout
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rock uden at føle sig forfulgt. Og 
selvfølgelig lytter den kun til musik, 
som ingen andre har hørt om. 

Strandskaden elsker at rejse til 
eksotiske lande om vinteren, den 
elsker at komme i forbindelse 
med fremmede kulturer. Dette 
giver strandskaden en højere 
samfundsmæssig status end de 
andre dyr på Færøerne, og det er 
noget strandskaden kan lide- at 
føle at den har overmagten. - Men 
for Guds skyld det må ikke se ud 
som om den gør sig umage. 

Vædderen - Rockeren
Vædderen er den hårde type, 
den ved nøjagtigt hvad den vil og 
hvor den er placeret i samfundet. 
Nemlig midt på vejen. 

Den flytter sig ikke når du kommer 
kørende i din bil, lige meget hvor 
stor utålmodighed du forsøger 
at udstråle til tonerne af “Væk af 

vejen” med Emmas Blues Band. 
Vædderen er meget populær 
blandt hunfårene. Den er faktisk så 
populær er der findes dobbelt så 
mange får på Færøerne, som der 
findes mennesker.

Grindehvalen – Emo - Martyren
"Hvorfor er de andre altid ude efter 
mig, forstår de ikke hvor svært jeg 
har det?"

Grindehvalen er den sørgmodige 
eksistens. Den er helt sort og 
øjnene sidder dybt. 

Der er ingen, der forstår den og den 
svømmer rundt sammen med de 
andre grindehvaler, der alle ligner 
hinanden i deres sorte dragt og 
dybt ulykkelige sjæl. 

Det eneste, der gør den glad, er at 
svømme rundt i et hav af sorg.
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Frimærkesamlere rundt om i verden har 
deltaget i afsstemningen om det smuk-
keste færøske frimærke fra 2011 og 
dette blev resultatet:

Nr. 1 Sepac 2011 frimærket, FO 718 . Det 
er et smukt landskabsfoto af Johnathan 
Esper. 

Nr. 2  blev småarket Annika í Dímun. FO 
705-707, tegnet af Edward Fuglø. 

Nr. 3 blev  det ene Europa frimærke. FO 
709. Fotograferet af Svanna Oknadal.

De heldige vindere:

1)  En rejse til Færøerne i 
 sommeren 2012:
 Jiayi Wang, Changschu,   
 China 

2)  Glasfigur fra Mikkalina:
 Graeme Bucknell, Pascoe Vale   
 Victoria, Australia

3-7) Årbøger 2010:
 Yvars Jean pierre, France
 Inge-Lise Nielsen, Danmark
 Xin Fang, Kina
 Rossi Tarja, Finland
 Zhang Yongping, China

Årets smukkeste frimærke 2011
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Alma Dalsgarð Korinta Jarnfoss

Det seneste halve år har vi på Posta Stamps 
haft ikke færre end to jubilæer blandt per-
sonalet.
 

1. des. 2011 kunne Alma Dalsgarð fejre sit 
25 års jubilæum, og den 1. april 2012 kunne 
Korinta Jarnfoss fejre sit 40 års jubilæum. 
De første år arbejdede Korinta hos Tele-
fonvæsenet, men blev i 1977 forflyttet til 
frimærkeafdelingen. 

De har begge to arbejdet med kundeservice 
alle årene og har været med i den teknolo-
giske udvikling, lige fra den gang hvor der 
kun var en computer, som alle skulle være 
fælles om til den første udgave af www.
stamps.fo blev lanceret og bestillinger og 
breve begyndte at komme over internettet. I 
dag er www.stamps.fo på syv sprog.

I årenes løb har de også deltaget på mange 
udstillinger både i Skandinavien og andre 
steder i Europa. De har været meget glade 
for denne mulighed for at hilse personligt på 
så mange frimærkesamlere.

Vi ønsker Alma og Korinta hjertelig til lykke 
med deres respektive jubilæer. 

25 og 40 års jubilæum
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Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 24. september 2012
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkeformat:
Miniarkformat:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Regin Smed - Færøsk kvad
24.09.2012 
6 x 11,00
FO 739-744
27 x 40 mm
102 x 106 mm
Anker Eli Petersen
Offset 
Beijing Stamp Printing House, Kina
Mediumbreve på Færøerne 51-100 g
 

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

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

Nordisk samtidskunst - parafraser
24.09.2012
13,00 og 21,00 DKK
FO 745-746
38,5 x 34,22 mm
Jan Håfstrøm & Edward Fuglø
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve til Europa, 0-50 g og

Det gamle apotek i Klaksvík
24.09.2012
8,50 DKK
FO 747
64,0 x 23,0 mm
Anker Eli Petersen
Offset 
LM Group, Canada
Mediumbreve på Færøerne 0-50 g

Prøvetryk

Prøvetryk

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

Julesange 3
24.09.2012
6,50 & 10,50 DKK
FO 748-749
27,0 x 40,0 mm
Anker Eli Petersen
Offset 
LM Group, Canada
Småbreve på Færøerne og til Europa 0-50 g

Prøvetryk


