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Postverk Føroya 40 år
Da postkasserne blev blå

Synet er egentlig en ganske ejendommelig 
størrelse. Foruden den temmelig åbenlyse 
opgave, at se vore omgivelser og gelejde os 
nogenlunde helskindet gennem dagligdagens 
sysler, har det også en form for registrerende 
funktion, fra øjet til hjernens dertil indrettede 
processorer. Vi kan, uden  egentlig at se di-
rekte på det, registrere, så snart der er en 
eller anden form for ændring i omgivelserne. 
Det er velsagtens en ældgammel instinktiv 
forsvarsmekanisme vi er udstyret med: ”Vær 
opmærksom, alt er ikke som det plejer!” 
 
Det var en sådan oplevelse jeg fik en dag i 1976, 
på vej ind til den lokale købmand. Blandt alle 
de syns- og farveindtryk, som udgjorde den 
visuelle helhed, var der noget der ikke stem-
te. Men lige i øjeblikket kunne jeg ikke sætte 
fingeren på hvad det var. Ikke før jeg rakte 
ud efter dørhåndtaget, gik det op for mig: 
 
Den flotte røde postkasse fra det dan-
ske postvæsen, som hang lige ved si-
den af entrédøren, var forsvundet.  
 
I dens sted hang nu en kasse af præcis 
samme udformning - men den var blå og 
udsmykket med et stiliseret hvidt væd-

derhorn og påskriften Postverk Føroya. 
 
De første dage derefter så jeg postkasser 
overalt – men snart vænnede hjernen sig til 
at postkasser selvfølgelig er blå - og ordfor-
rådet accepterede udtrykket postkasseblå.  
 
Den følgende tid skete der flere ændringer i 
gadebilledet. De karakteristiske gule Renault 
4 postbiler gled ud og blev erstattet med små 
og store blåmalede varevogne. Endog et af det 
danske postvæsens mest genkendelige iko-
ner, postmanden i kasket og knaldrød frakke, 
endte ude på nostalgiens overdrev. I stedet 
fik vi postmænd i mere tidssvarende dress, 
blå og sorte jakker med reflekser på ærmet. 
 
Jo, der var en del ændringer i 1976 – og årsa-
gen lå et par år tidligere. Efter lagtingsvalg-
et i 1974 dannede det socialdemokratiske 
parti, ”Javnaðarflokkurin,” regering sammen 
med det konservative hjemmestyreparti 
”Fólkaflokkurin” og løsrivelsespartiet ”Tjóð-
veldisflokkurin.” En del af regeringsgrund-
laget var at overtage visse rigsanliggender, 
bl.a. postvæsenet, og lægge det under det 
færøske hjemmestyre. Man begyndte for-
handlinger i 1975 og den 1. april 1976 blev 

Prøvetryk
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det danske postvæsens afdeling på Færø-
erne formelt overtaget af det færøske land-
styre. Den nye institution fik navnet Postverk 
Føroya og den danske signaltrompet på lo-
goet, blev erstattet med et vædderhorn. 
 
Ved overtagelsen blev to nye afdelinger op-
rettet ved siden af de traditionelle postud-
bringningsfunktioner – en postgiro afdeling, 
samt det som filatelister og frimærkesam-
lere, verden over, snart skulle stifte bekendt-
skab med - den færøske frimærkeafdeling. 
 
Allerede den 30. januar 1975 udsendte det 
danske postvæsen de første færøske frimær-
ker, sammen med den færøske afdeling. Og 
dagen for overtagelsen, den 1. april 1976, ud-
sendte den nystartede frimærkeafdeling de 
første rent færøske frimærker. Motiverne var 
det færøske flag, en færøsk robåd i bådehu-
set og et gammelt færøsk landpostbud. Si-
den er det gået slag i slag med de små takke-
de billeder fra det færøske mikrokosmos – og 
disse to jubilæumsfrimærker du sidder med, 
har fået udgivelsesnumrene FO 828 og 829.  
 
Den færøske frimærkeudgivelse har haft, 
en ikke så beskeden, indflydelse på sam-

fundet, dels via direkte eksportindtæg-
ter, dels ved at brede information og 
kendskab om vort lille øsamfund og dets 
kultur vidt omkring i den store verden. 
Der er sket en del ændringer siden den-
gang i halvfjerdserne. Udviklingen har gået 
stærkt og har medført mange ændringer. 
Det gamle Postverk Føroya blev i 2006 
omlagt til et selvejende aktieselskab og i 
2009 fik det nyt navn, udseende og logo. 
Selskabet hedder nu kort og godt Posta – 
og mange af de traditionelle funktioner er 
lagt om eller tilpasset udviklingen. Men fri-
mærkeudgivelserne fortsætter som altid, 
takket være dig som samler på færøske fri-
mærker, samt de enkeltpersoner og firmaer, 
som frankerer deres breve med færøske 
frimærker – og det er vi taknemmelige for. 
 
Tillykke Posta med de 40 år – Historien har 
været kulørt og interessant – og forude ven-
ter fremtiden og endnu flere jubilæer.

Anker Eli Petersen

Fra rødt til blåt. Nogle af de røde danske postskilte hang 
oppe nogen tid  efter at postvæsenet var blevet færøsk

Posthuset i midtbyen om aftenen,
den 31. marts 1976. A.G. Nielsen 
tager Dannebrog ned en sidste gang
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Nólsoyar Páll 250 år
Poul Poulsen Nolsøe 1766 - 1809

Hvordan skabes en nationalhelt? 
Disse halvmytiske skikkelser der brænder 
deres navne i den nationale bevidsthed og 
tilsyneladende bare går ubesværet gennem 
tidens omskiftelige smag og politiske strøm-
ninger.

Spørger man en færing hvem nationalhelten 
i vort lille øsamfund er, vil svaret næsten 
med sikkerhed falde prompte: Nólsoyar Páll.
Og årsagen er som en gevinst i lotteriet – 
han var den rigtige mand på det helt rigtige 
tidspunkt, intelligent, stridbar og stædig – 
samt det paradoksale faktum, at hans ver-
denssyn, ideer og handlemåde var ganske 
og aldeles ufærøske – i hvert fald set med 
samtidens øjne.

Ud i den store verden
Poul Poulsen Nolsøe blev født i 1766. Året 
efter oprettede den københavnske storkøb-
mand, Niels Ryberg et transitlager i Tórs-
havn, for at undgå handelsrestriktioner på 
grund af den amerikanske revolution og kri-
gen mellem England og Frankrig. Rybergs 
handel åbnede døren til omverdenen i et 
samfund, som stort set havde stået i stampe 
siden middelalderen, totalt domineret af en 
monopolhandel, som gjorde det umuligt for 
samfundet at udvikle sig. I en tyveårig pe-
riode strømmede skibe til Færøerne fra hele 

verden og det kunne ikke undgå at påvirke 
befolkningen. Det blev pludselig muligt at 
beskæftige sig med andre ting end primitivt 
landbrug, kystfiskeri og jagt på fugl og grin-
dehval.

Det var i denne blomstringstid at Poul Nol-
søe voksede op. Han fik god undervisning, 
lærte navigation og stod til sidst til søs. Ef-
ter et par år i rutefart mellem Færøerne og 
Danmark, drog han videre og sejlede nogle 
år ude i verden, bl.a. som officer på danske 
og amerikanske skibe.

I 1798 dukkede Nolsøe op igen som styr-
mand, senere kaptajn på monopolets skibe. 
Han blev gift, fik en datter, men hans unge 
kone døde bare et par år senere. Året efter 
giftede han sig igen og slog sig ned som bon-
de på Biskupsstøð i det nuværende Klaksvík. 
På det tidspunkt var Ryberg-æraen forbi og 
Færøerne sank langsomt tilbage til tilstan-
dene fra før 1767.

Royndin Fríða
Det giver sig selv at en aktiv og berejst 
mand som Poul Nolsøe havde svært ved at 
tilpasse sig den træge livsform som bonde i 
et stagnerende samfund. Han fandt hurtigt 
sammen med ligesindede som ønskede fri-
handel, fri adgang til udenlandske markeder 
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„Royndin Fríða“. Maleri af Hans Skálagarð
Foto: Fotostudio

og fri foretagsomhed og samfundsudvikling. 
Sammen med to andre ønskede Nolsøe at 
købe et skib til havfiskeri og godstransport. 
De kunne imidlertid ikke få lån til købet, så i 
stedet købte de, i 1804, vraget af et skib der 
var forlist ved Hvalba i Suðuroy.

Vraget blev transporteret til bygden Vágur og 
der byggede Poul sammen med sine brødre, 
et lille skib på rekordtid - 14,5 m langt, 4,4 
m bredt og ca. 2,5 m dybt.

Den 6. august blev det første færøske skib 
siden middelalderen søsat. Det fik navnet 
Royndin Fríða (det smukke forsøg) og allere-
de samme måned sejlede de ud på forsøgs-
fiskeri ved Færøerne. Fra en synsrapport fra 
1805 ved vi at Royndin Fríða var rigget som 
en skonnert, og ellers ”et mesterstykke.”

Rejser og kamp med embedsstanden
Ved Royndin Fríða's søsætning, begyndte en 
turbulent tid med bitter strid mellem Poul 
Nolsøe og hans meningsfæller på den ene 
side og embedsstanden på den anden. Den 
Kongelige Monopolhandel havde eneret til 
at importere nødvendighedsartikler, samt 
eksportere varer, specificerede i en takst-
liste.

I 1805 foretog Poul Nolsøe to rejser med 

Royndin Fríða. Den første til Bergen med 
færøsk kul og den anden til København, li-
geledes lastet med kul. På grund af import-
restriktionerne bragte de ikke nogen fragt 
med sig tilbage. 

Året efter foretog Nolsøe en egentlig han-
delsrejse efter at forårsfiskeriet var overstå-
et. Han ville bringe striktrøjer, tørfisk og tran 
med sig til Danmark, da disse varer ikke stod 
på takstlisten. Embedsmændene i Tórshavn 
sendte et protestbrev til danske myndighe-
der – og disse forbød ham at bringe varer 
med hjem til Færøerne. Nolsøe protestere-
de og ansøgte om tilladelse at bringe varer 
hjem til eget forbrug. Han havde også fået 
halvvejs løfte om dette, men tiden trak ud 
og han havde travlt med at komme tilbage 
for at nå sommerfiskerisæsonen. Til sidst 
ville han ikke vente mere. Han købte varer, 
deklarerede dem som fragt til Kristiansand 
i Norge og stod til havs. De danske myn-
digheder blev klar over, at han havde givet 
dem forkerte oplysninger og sendte besked 
til Færøerne om at beslaglægge Royndin 
Fríðas last og rejse sag imod Nolsøe.

Dette blev startskuddet til en temmelig bi-
zar og langtrukken retssag. Det var svært for 
embedsmændene at virke overbevisende, 
idet de selv var indsyltede i diverse småkor-
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Model af Nólsoyar Pálls gård i Klaksvík. 
Der er planer om at genopføre gården efter de originale tegninger.
Foto: Fotostudio

rupte sidegesjæfter – og i øvrigt kunne de 
ikke bevise at Nolsøe var smugler. Selv på-
stod han, at varerne var blevet afskibet til et 
svensk skib på åbent hav. 

Enden blev, at Nolsøe blev dømt for at have 
brudt karantænebestemmelserne. Han fik 
en bøde på 735 rigsdaler for at have solgt 
varer på åbent hav, men blev frikendt for an-
klagen om sortbørshandel.

Men myndighederne havde ikke hørt det 
sidste fra Poul Nolsøe. Han var en fremra-
gende digter - og vinteren 1806-07 digtede 
han den geniale smædevise ”Fuglakvæðið”, 
hvor han udstiller sine modstandere, em-
bedsmændene, som griske rovfugle der ter-
roriserer og udnytter landets fredelige fug-
lebestand. 

I juni 1807 sejlede Poul Nolsøe tilbage til 
København med en delegation, som ville an-
søge om en forsøgsperiode med frihandel, 
forhandle om lavere priser og forbedrede 
forhold.

Dette var urolige tider. Krigen mellem 
Frankrig og England var taget til igen og 
Danmarks neutralitet var truet. Kronprins 
Frederik, (senere Frederik VI) som regerede 
på sin sindssyge fars vegne, opholdt sig der-

for i Kiel i Holstein. De fire delegerede fæ-
ringer rejste derfor til Kiel for at fremlægge 
deres bønskrift.

Kronprins Frederik var betydelig mere imø-
dekommende end kommercekancelliet og 
rentekammeret. Han gav besked om at 
returnere beslaglagte varer og give skibet 
fragt at transportere hjem igen. 

Det gik altså godt for Poul Nolsøe og hans 
delegation, men tiden trak ud. Krisen mel-
lem Danmark og England forværredes - og i 
juli sendte englænderne en større flåde- og 
invasionsstyrke ind i Østersøen for at tvinge 
danskerne til at overgive deres flåde, som 
man frygtede ville ende i Napoleons vold. 
Trods forhandlinger endte det med at Eng-
land satte styrker i land, belejrede Køben-
havn og indledte et bombardement af byen 
til den overgav sig og afleverede alle landets 
flådeskibe.

Denne ydmygende behandling førte med 
sig, at Danmark gik over til Frankrigs side 
i krigen – og det skulle få skæbnesvangre 
konsekvenser for Færøerne.

Efter overgivelsen indhentede Nolsøe tilla-
delse fra den britiske admiral til at sejle til-
bage til Færøerne med en last korn. Royndin 
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Nólsoyar Páll - statue af Hans Pauli Olsen
Foto: Ingi Sørensen

Fríða kom hjem først i oktober og lagde kor-
net op i Suðuroy.
Der gik nu ni måneder til det næste skib an-
kom med kornforsyninger. Tilstandene for-
værredes på Færøerne, kaperskibe huserede 
og gik efter fragtskibe fra Danmark.

Men trods den åbenlyse nød, ville komman-
dør Løbner ikke give tilladelse til Royndin 
Fríða at sejle med fragt. Han ville dog have 
Poul Nolsøe til at sejle til Norge eller Dan-
mark med underretninger. I løbet af forrige 
del af 1808 havde to engelske kaperskibe 
hærget på Færøerne og kommandør Løbner 
måtte overgive garnisonen uden sværdslag. 
Skansens bygninger var brændt ned og mo-
nopolets varelagre plyndret.

Den overhængende fare for hungersnød, fik 
Poul Nolsøe at tage sagen i egne hænder. 
Sidst i juni afsejlede han mod København for 
at hente kornforsyninger. Men i Skagerrak 
blev Royndin Fríða opbragt og mandskabet 
bragt til Gøteborg i Sverige. Royndin Fríða 
havde efter sigende fået stor skade og var 
ikke længere sejldygtig.

Det lykkedes dog Nolsøe af få kontakt med 
to britiske admiraler og berette for dem om 
tilstandene på Færøerne. Den færøske be-

sætning blev derfor sendt til London for at 
gøre rede for de utilsigtede konsekvenser.
Ved hjælp af den danske konsul i London, 
fik Nolsøe kontakt med de britiske myndig-
heder og gjort klart for dem, hvor slemt det 
stod til på Færøerne på grund af den briti-
ske blokade og kaperskibenes hærgen. Både 
Privy Council og handelsministeriet var vel-
villigt indstillet. Poul Nolsøe blev udstyret 
med et nyt skib, North Star, som erstatning 
for Royndin Fríða, samt nødforsyninger til 
befolkningen på Færøerne. 

I december 1808 eller januar 1809 afsejlede 
North Star fra England med forsyninger, 
men nåede aldrig Færøerne. Sandsynligvis 
forliste skibet i en orkan som hærgede de 
britiske øer omkring det tidspunkt.

Nolsøes bitre strid mod et forstokket em-
bedsvælde og forsøgene at afhjælpe sine 
landsmænds nød, skabte martyren og na-
tionalhelten Nólsoyar Páll. En ikke ufortjent 
titel – han var en usædvanlig mand med visi-
oner ud over det sædvanlige, samt udstyret 
med viljen at gennemføre disse trods bitter 
modgang.

Anker Eli Petersen
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Norden 2016: Færøske specialiteter

Den fællesnordiske frimærkeudgivelse i år 
har det nordiske køkken som tema. Det færø-
ske bidrag viser nogle af de traditionelle fær-
øske råvarer, oplagret i en såkaldt ”hjallur.” 
 
”Hjallur” er den færøske variant af fa-
deburet, kendetegnet af remmevæg-
gen som giver luftgennemstrømning året 
rundt. Hjallur virkede både som køle-
rum og ramme om madkonserveringen 
 
Færøernes placering midt i Nordatlanten, 
har altid haft en altafgørende betydning for 
fødevarekonserveringen og derved det fær-
øske køkken. Det græsbevoksede træløse 
landskab har i århundredernes forløb ikke 
befordret det mest avancerede landbrug, 
korndyrkning var vanskelig - og man siger at 
i gennemsnit mislykkedes kornhøsten hvert 
tredje år. Man har altid været afhængig af 
en vis kornimport, og i forrige halvdel af det 
tyvende århundrede opgav man til sidst helt 
at dyrke korn. I stedet blev kartoflen en fast 
afgrøde, efter sin introduktion i begyndelsen 
at 1800 tallet. Sammen med sporadisk dyr-
kede roer og importeret korn, blev kartoflen 
derved basisvaren i det færøske køkken. 
 
Til venstre på frimærket ses fire harer op-
hængt til modning. Haren er det eneste 
landlevende pattedyr som færinger driver 

jagt på. Den blev introduceret i midten af 
1800 tallet, netop med jagt for øje - og fin-
des nu på de fleste øer. Harens reprodukti-
onscyklus gør den velegnet som jagtobjekt, 
den yngler tre gange årligt – og man vurde-
rer at ca. 7.000 harer bliver skudt hvert år. 
 
Ved siden af harerne ses fire  såkaldte ”grin-
da-lykkjur”, kød af grindehval ophængt til 
vindtørring. Grindehvalen har altid haft en 
afgørende betydning som kødressource på 
Færøerne. Foruden at blive spist i fersk til-
stand, kogt hvalkød med spæk - har man 
også saltet og tørret ”grind”. I visnet tilstand 
(halvtør og lettere fermenteret) kan den ko-
ges, dette gælder især kød af sekundær kva-
litet, ribben, skulderblade etc. De vindtør-
rede stykker på billedet bliver spist sammen 
med hvalspæk, som enten er tør- eller lage-
saltet – og regnes i øvrigt som en delikatesse. 
 
Dernæst hænger to ”greipur” med fisk til 
tørring. Man binder fiskene sammen to og 
to til en ”greipa” og hænger dem til tørre. 
Den første tid foregår en vis modning og 
fermentering af fisken, hvilket giver den en 
stærk smag. I dette første stadie kaldes pro-
duktet ”ræstur fiskur”, fermenteret fisk, som 
bliver serveret kogt. Som tilbehør har man 
enten tør- eller lagesaltet hvalspæk, ”speril”, 
en slags fedtpølse af fåretalg i tarm, eller 
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Fra venstre: harer, grindestykker, "ræst" fisk, indmad fra får, 
lomvier, skærpekød. Foran: roer, talg, fåremaver og kartofler
Foto: Fotostudio

”garnatálg”. Garnatálg består af rensede få-
retarme, som er hengemt til fermentering. 
Efter et stykke tid males tarmene. Resulta-
tet er en meget stærk talg, som smeltes og 
hældes over den visnede fisk og kartofler. 
 
Hvis man lader den visnede fisk hæn-
ge yderligere en tid, bliver den til tør-
fisk. Tørfisk er meget hård og skal ban-
kes mør før den spises. Som tilbehør til 
den tørre fisk serveres tør- eller lagesal-
tet hvalspæk eller smør, samt kartofler. 
 
Et af principperne i det traditionelle færøske 
køkken er, at alt skal udnyttes til det yder-
ste. Derfor hænger også ”mørur” i vor hjallur. 
Mørur er de slagtede lams indvolde og indgår 
i den traditionelle kost om efteråret. Vi skal 
ikke komme ind på alle de utallige retter som 
kan tilberedes af denne råvare, bare nævne 
et par stykker. ”Tálgalivur” er fårelever fyldt 
med fåretalg og oftest også med løg og pe-
ber. ”Blóðmørur” er en slags blodpølse med 
blod, mel, talg, og nogle gange også rosiner, 
fyldt i rensede fåremaver. Talgen og fårema-
verne ses i øvrigt i fadet midt på billedet. 
 
Et andet eksempel på at alt kan udnyttes til 
det yderste, er torskehovederne lige over fa-
det. Hvis de er store nok, er fiskehoveder en 

udmærket spise. De kan også udskæres til 
”kjálkar”, fiskekinder som steges eller koges 
ferske eller saltede, samt ”lippur”, som be-
står af tungen og det fede kød under hagen. 
 
Ved siden af ”mørur” hænger et par lomvier. 
Havfugle af forskellig slags har traditionelt 
også været en del af det færøske køkken. 
Lomvier, alker, lunder og mallemukker er de 
mest almindelige fugle – og på øen Mykines 
er også sulen en værdsat madfugl. Tilgæn-
geligheden til fugl er dog begrænset og va-
rierer med tiden. Der er meget strikse fred-
ningsbestemmelser vedrørende fuglejagt. 
 
Når fårene slagtes om efteråret, bliver 
så godt som alle hængt op til modning og 
tørre. Den første tid foregår en vis fermen-
tering, ligesom med fisken, men tørringen 
har tre stadier. Før jul opnår kødet et sta-
die hvor det kaldes ”ræst”, dvs. fermente-
ret og halvtørt. ”Ræst” kød har en karakte-
ristisk stærk smag (og lugt). Det er meget 
værdsat delikatesse, serveres stegt eller 
kogt, som også giver en fantastisk suppe. 
 
Efter at have hængt oppe i yderligere et par 
måneder er kødet tørt og spises som det er, 
uden yderligere tilberedning. Tørt fårekød 
bruges som pålæg på rugbrød eller den tra-
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ditionelle ”drýlur” (ugæret brød). Det meste 
tørrede kød bliver spist i denne fase, men 
hvis det hænger til tørre i et helt år, bliver det 
til ”skærpekød”. Skærpekød er mere tørt og 
hårdt i det end det almindelige tørrede kød. 
 
Disse tre faser af ophængt fårekød, ”ræst 
kjøt”, ”turt kjøt” og ”skerpikjøt”, regnes 
af de fleste som den ypperste delika-
tesse i det traditionelle færøske køkken. 
 
Der har de seneste år været et opbrud i de 
traditionelle serveringsmetoder og tilbered-
ning af de færøske specialiteter. Stjerne-
kokke har eksperimenteret med maden, sat 
den sammen på andre måder og sammen 
med utraditionelle råvarer. Det har skabt et 
stort udvalg af helt nye smagsoplevelser, 
som endog tiltaler andre end færinger. Især 
gourmet-restauranten ”Koks” i Tórshavn er 
kendt for sine vellykkede fusionsretter og 
gourmetkunst med fermenterede råvarer. 
 
Det skal lige tilføjes, at disse fermenterede 
og tørrede madvarer kun kan fremstilles på 
grund af Færøernes høje og meget salthol-
dige luftfugtighed, som forhindrer at varerne 
rådner. Der er i de sidste år foretaget eks-
perimenter med at lufttørre for eksempel 

dansk svineskinke og ost – og disse forsøg 
har vist sig ganske lovende.

Anker Eli Petersen

”Hjallur” er den færøske variant af fadeburet, kendetegnet af 
remmevæggen som giver luftgennemstrømning året rundt.
Foto: Maud C. á Geilini
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Man taler så meget om vedvarende energi 
i vore dage. Jordens ressourcer af fossilt 
brændstof er begrænsede. Olie- og kulfyrede 
kraftværker bidrager i alt for stor grad til den 
samlede CO2 udledning, som allerede nu 
har påvirket klodens klima i så stor grad, at 
vi fysisk kan måle de negative konsekvenser. 
Dertil kommer så det uhyggelige faktum, at 
Murphy's lov om, at ”hvis noget kan gå galt, 
så vil det gå galt”, gang på gang er blevet 
bekræftet i forbindelse med de ellers så 
effektive atomkraftværker.

For Færøernes vedkommende var det 
landets topografi, de stejle bjergsider og de 
store mængder regnvand, som medførte at 
man, allerede fra den spæde begyndelse, 
kom til at beskæftige sig med vedvarende 
energi.

Pioneren
Allerede tilbage i 1907 forsøgte bonden 
og forretningsmanden Ólavur á Heygum 
at få et vandkraftværk anlagt i hjembyen 
Vestmanna. Hans vision var at dæmme op 
for den stejle å Fossá – og lede vandet ned 
til en turbine nede ved stranden. Ólavur 
påbegyndte en primitiv dæmning af åen, men 
manglende interesse og finansiering gjorde, 
at han måtte opgive projektet. Han forsøgte 
til sin død i 1923 ihærdigt at genoplive sin 

vision, men politisk kævl og personlig fallit 
på grund af hans idealistiske insats, satte en 
effektiv stopper for visionæren.

Í Botni
Det blev i stedet en insats fra lokale 
forretningsfolk og en visionær 
kommunalbestyrelse i bygden Vágur i 
Suðuroy, som realiserede Færøernes 
første vandkraftværk. Ved at inddæmme 
to bjergsøer oppe i bjergene nord for 
bygden og lede vandet i rør ned til turbiner 
i bunden af den stejle dal ”í Botni” nede 
ved den utilgængelige vestkyst, fik man 
et effektivt kraftværk, som efterhånden 
kunne producere elektricitet til hele øen. 
Vandkraftværket blev taget i brug i 1921 og 
fungerer stadig.

Samme år som vandkraftværket ”í Botni” 
begyndte at producere elektricitet, blev et 
motorkraftværk taget i brug i Tórshavn, 
som ikke har den nødvendige topografi 
til et vandkraftværk. I 1931 åbnede et 
vandkraftværk ”Norðuri á Strond” ved den 
stærkt ekspanderende fiskerby Klaksvík på 
øen Borðoy. De følgende år åbnede små 
og større vand- og motorkraftværk rundt 
omkring – men ikke før efter 2. Verdenskrig, 
kom der for alvor gang i en effektiv insats på 
el-energiområdet.

Europa 2016: Think Green
Vedvarende energi

Prøvetryk
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SEV
I 1946 startede 19 kommuner på de 
centrale øer, Streymoy, Eysturoy og Vágoy, 
et fælles elselskab som fik navnet SEV. 
Selskabet havde til opgave at koordinere 
og financiere en fælles insats indenfor el-
produktionen og i 1951 påbegyndte man et 
storstilet projekt med at realisere Ólavur á 
Heygum's vision om et vandkraftværk ved 
Vestmanna. Dæmninger blev bygget oppe  i 
dalgangene i bjergene og vandet ledt i rør 
ned til et kraftværk ved Fossá. Den 5. maj 
1954 blev Fossáværket taget i brug og de 
følgende år, frem til 1963 blev yderligere to 
vandkraftværk bygget ved Vestmanna.

I 1963 blev elforsyningen over hele landet 
lagt under SEV, som derved overtog 
de lokale vand- og motorkraftværker. 
Distributionsnetværket blev effektiviseret 
og mindre motorkraftværk rundt omkring 
blev taget ud af drift.

Op gennem 60'erne steg energibehovet 
på Færøerne konstant, især i det centrale 
område. Man besluttede derfor at bygge et 
kraftværk drevet med tungolie i Sund nord for 
Tórshavn. I 1975 blev Sundsværkets to store 
maskiner taget i brug. Sidst i halvfjerdserne 
og først i firserne blev værket yderligere 
udbygget og rummer nu fem maskiner. 
Sundsværket fungerer hovedsagelig som 

backup – og har kapacitet til at forsyne hele 
Færøerne med elektricitet, hvis resten af 
værkerne af en eller anden årsag skulle falde 
ud.

Vandkraftværket Eiði 
Men allerede inden Sundsværket stod 
færdigt, viste det sig at være en dyr affære. 
Oliekriserne først og sidst i halvfjerdserne 
åbnede for alvor beslutningstagernes øjne 
for at vedvarende energi var vejen frem. 
Man besluttede derfor at foretage yderligere 
udbygning af vandkraftværk – denne gang 
i forbindelse med de store vandressourcer 
i bjergsøen Eiðisvatn syd for bygden Eiði i 
Eysturoy.

Projektet omfattede bygning af et kraftværk, 
samt dæmning for at øge kapaciteten i 
Eiðisvatn. Derudover blev der, i flere faser, 
boret tunneller til floder i området. Den 
første turbine i Eiðisværket blev taget i brug 
i 1987 og i 2014 stod kraftværket endelig 
færdigt med tre kraftfulde turbiner.

Vindkraft
Allerede tilbage i halvfjerdserne blev der 
fra privat side foretaget eksperimenter 
med vindkraft på Færøerne. Så mærkeligt 
det lyder, er vindkraft et ret kompliceret 
foretagende på øerne, hvor det ellers ikke 
skorter med vind. Problemet er den konstant 

Vindmølleparken i Húshagi udenfor Tórshavn 
Foto: SEV
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skiftende vindstyrke – fra svag vind til orkan, 
samt de voldsomme kastevinde forårsaget 
af landskabet. Der skal derfor ganske 
robuste vindmøller og udjævnende teknik til 
for at hamle op med omgivelserne.

I 1993 rejste SEV en vindmølle i ”Neshagi” på 
den sydlige Eysturoy. 2003 indgik selskabet 
en aftale med den private virksomhed ”Røkt” 
om at købe el-produktionen fra selskabets 
tre vindmøller ved Vestmanna. 

To år senere, i 2005, rejste SEV på 
forsøgsbasis yderligere tre vindmøller i 
Neshagi. De tre møller var kæmpestore og 
kunne ses vidt omkring – og stedet fik derfor 
straks øgenavnet ”Golgata” i folkemunde. 
Under en orkan årsskiftet 2011/12, blev to af 
disse møller ødelagt. Den tredje blev derfor 
taget ned og i 2012 blev to nye vindmøller 
rejst på stedet, samt tre til længere sydpå i 
området. Disse nye møller er udstyret med 
funktioner, som kan håndtere meget kraftig 
vind og producere energi i vindstyrker op til 
34 sekundmeter.

I 2014 kom så yderligere kapacitet på 
vindenergisektoren, da SEV tog mølleparken 
Húsahagi i brug. Parken har 13 store 
vindmøller og man eksperimenterer i øvrigt 

med batterikapacitet, som skal udjævne 
uregelmæssigheder i vindenergiforsyningen. 
Teknologiske fremskridt har medført at 
vindenergi kan fylde mere i den samlede 
energiproduktion.

100%
I 2015 passerede vedvarende energikilder, 
vand- og vindkraft, 60% af den samlede 
energiproduktion på Færøerne – mens 
de resterende 40% er baseret på fossilt 
brændstof. I en undersøgelse fra 2014, af 
energiproduktionen i lande som ikke har 
naturlige energikilder (f. eks. Island, som med 
sine varme kilder etc.) lå Danmark i top med 
en grøn energiproduktion på 40%, efterfulgt 
af Tyskland med ca. 30%. Færøerne, som 
ikke var med i undersøgelsen, havde samme 
år en vand- og vindkraftproduktion på 51%, 
altså betydelig højere end Danmark og 
Tyskland – og på bare et år er yderligere 10% 
lagt til produktionen.

Ifølge energiselskabet SEV er målet, at i 
2030 skal produktion af vedvarende energi 
nå op på de 100%

Anker Eli Petersen
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Hver gang du køber julemærker fra 
Posta, så går overskuddet af salget til 
den færøske Julemærkefond, sum støt-
ter diverse tiltag for børn og unge på Færø-
erne. I år fik børnehjemmet i Tórshavn 
kr. 330.000 kr. fra Julemærkefonden.

Begrundelsen for at give Børnehjemmet dette 
beløb er at Julemærkefonden ønsker at sætte 
fokus på børn, der ellers ikke har en stærk 
stemme i samfundet. Samtidig er det også 
en anerkendelse af Børnehjemmets store ar-
bejde. Fonden konstaterer at de økonomiske 
rammer for Børnehjemmet ikke giver plads for 
de store oplevelser uden for Børnehjemmet. 
Gode oplevelser er meget vigtige for børns 
trivsel og udvikling. I vores nabolande arran-
gerer sådanne institutioner udlandsrejser en 
eller to gange om året, da det er udviklende 
for børn at komme væk fra deres vante miljø. 

Det færøske børnehjem har ikke det økono-
miske råderum til at arrangere udlandsrej-
ser og derfor er dette beløb øremærket til 
en skiferie til Norge i marts 2016. På Bør-
nehjemmet i Tórshavn, der er Færøernes 
eneste børnehjem, bor i dag ca. 20 børn.

Julemærkerne kan købes på posthusene 
eller bestilles gennem www.stamps.fo. 

Julemærkefonden ønsker børn og per-
sonale på Børnehjemmet en rigtig god 
skiferie og takker samtidig de udenland-
ske frimærkekunder, som er med til at 
støtte den færøske Julemærkefond, hver 
gang de køber de færøske julemærker.

Bestyrelsen for julemærkefonden:

Joel undir Leitinum, formand 

Edvard Heen

Fróði Joensen

330.000 kr. til børnehjemmet i Tórshavn
fra den færøske julemærkefond

Julemærkerne 2015
Kunstner: Edward Fuglø

Fra venstre: 
Gyðja Johannesen, Edvard Heen, Svanbjørg Manai
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Wall map of the world in two half rounds by Willem Blaeu, 1645-46.
Source: Maritiem Museum Rotterdam

Westerbeek 1742
I forbindelse med udgivelsen “Westerbeek” blev der den 19. februar holdt en præsentation 
på det Maritime Museum i Rotterdam. Efterkommere af Westerbeek mandskabet både fra 

Færøerne og Holland var inviteret. Frimærkerne blev præsenteret og derudover blev der 
udgivet en særkuvert samt et særstempel i forbindelse med eventen. 

En flot souvenir mappe med Westerbeek produkter blev også udgivet.
Bestil her eller på www.stamps.fo

Westerbeeksmappe m/førstedagskuvert, miniark og frimærker

Specialkuvert m/frimærker og særstempel "Maritiem Museum"
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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Nye frimærkeudgivelser 1. april, 26. april, og 9. maj 2016
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkestørrelse:
Miniark, størrelse:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkestørrelse:
Maleri:
Gravure:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Postverk Føroya 40 år
01.04.2016
9,00 og 17,00 DKK
FO 828-829
34,7 x 46,33 mm
86 x 84 mm
Posta
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne og til Europa, 0-50 g

Nólsoyar Páll 250 år
26.04.2016
24,00 DKK
FO 830
31 x 43 mm
Archibald Black
Martin Mörck
Offset/gravure
La Poste, Frankrig
Mediumbreve til Europa, 51-100 g

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

NORDEN 2015: Færøske specialiteter
26.04.2016
9,00 DKK
FO 831
55 x 33 mm
Fotostudio
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 g

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

EUROPA 2015: Vedvarende energi *
09.05.2016
9,00 og 17,00 DKK
FO 832-833
40 x 26,5 mm
Edward Fuglø og Doxias Sergidou
Offset
OeSD, Østrig
Småbreve på Færøerne og til Europa, 0-50 g

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

* er også udgivet i selvklæbende hæfte 
med 6 frimærker (3 af hvert frimærke)


