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Kongeligt guldbryllup
”... Der skal undertiden stor tapperhed til at 

være oprigtig. Denne tapperhed repræsen-

terer prinsesse Margrethe i fuldt mål ved 

at sige sandheden, enkelt og uindskrænket: 

Hvad enten der hersker idyl eller usikkerhed 

og krig omringer os, så forelsker vi os og for-

lover os og gifter os og finder den tryghed og 

rigdom, som består i at få hinanden og i det 

fællesskab kan grunde det hjem, der danner 

grundlaget for vor tro og tillid til en fremtid.

Vi her på øerne har sandsynligvis haft lejlig-

hed til at se prinsesse Margrethe oftere end 

tilfældet er for mange andre i kongeriget. Vi 

har hilst på hende som lille pige og vi har 

mødt hende som voksen. Hendes ukunstlet 

venlige og friske væsen er for de fleste, der 

her mødte hende, de bedste egenskaber hos 

en kommende regent.

Og derfor vil mange venlige tanker gå til Hol-

mens kirke med de bedste fremtidsønsker 

for prinsesse Margrethe og den livsledsager, 

som hun af eget hjerte har udvalgt til at stå 

ved sin side i kommende dage.”

Sådan lød blandt andet lederen i Færøer-

nes største avis, Dimmalætting, den 10. 

juni 1967, dagen hvor Danmarks daværende 

kronprinsesse blev gift med den franske 

greve Henri Marie Jean André de Laborde de 

Monpezat.

Og der var grund til nogle optimistiske ord 

denne sommerdag, hvor verdens uro ellers 

prægede billedet. Samme dag endte den 

såkaldte 6 dages krig i Mellemøsten, Ægyp-

tens præsident Nasser var trådt tilbage 

dagen før. I Grækenland havde en militær-

junta foretaget et statskup et par måneder 

forinden og sat demokratiet ud af spil. I 

østen våndede Kina sig under den såkaldte 

kulturrevolution. Dertil kom så krigen i Viet-

nam, som bare syntes at eskalere.

Det var altså ikke de mest håbfyldte nyhe-

der, som prægede avisernes forsider, 

Motivet bliver afsløret på et senere tidspunkt
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sommeren 1967. Man må derfor gå ud fra, 

at det var et lidt af en lettelse for lederskri-

benten, at lægge verdens vrede og vånde fra 

sig et øjeblik og beskæftige sig med et af 

menneskehedens mere sympatiske karak-

tertræk, kærligheden.

Historien begyndte i 1964, da kronprinsesse 

Margrethe var på studieophold i England. 

Der mødte hun den franske diplomat Henri 

de Monpezat, som var ansat ved den franske 

ambassade i London.

Kærligheden blomstrede mellem de to og i 

1966 blev de forlovet. Året efter, den 10. juni 

1967, blev de gift i Holmens kirke i Køben-

havn – og samtidig fik brudgommen titlen, 

Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik af 

Danmark.

Året efter brylluppet, den 26. maj 1968, 

blev parrets første søn, kronprins Frederik, 

født – og den 7. juni 1969 kom den anden 

søn, prins Joachim.

I 1972 døde Kong Frederik 9. og kronprinses-

sen blev udråbt som dronning Margrethe 2. 

af Danmark.

I de 50 år som er gået siden den smukke 

bryllupsceremoni i Holmens kirke, har 

verden forandret sig på godt og ondt. I de 

omskiftelige tider har det danske kongehus 

dog været en stabil faktor – og guldbryllups-

parret har til fulde udført deres funktioner 

på det statsretslige, repræsentative og ikke 

mindst kulturelle område. 

Det er derfor, som Dimmalættings leder-

skribent for 50 år siden, at vi sender venlige 

tanker til guldbryllupsparret og ønsker dem 

et dybfølt tillykke med dagen.

Anker Eli Petersen

Dronning Margrethe og 
prins Henrik på Færøerne i 2010.
Foto: Scanpix.
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FØROYAR 9,50 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy FØROYAR 17 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy

EUROPA 2017: Borge

Engang imellem må man lægge kortene og 
melde pas. At indse, at man ikke kan være 
med i omgangen, simpelthen fordi man ikke 
sidder med de rigtige kort på hånden.

Sådan var det med forberedelserne til årets 
EUROPA frimærker, som i år har borge som 
tema. Uanset hvordan vi vendte og drejede 
udfordringen, var der ikke noget at gøre. Vi 
har simpelthen ikke nogen borge på Færø-
erne.

Så, for at holde os til allegorien – vort kort-
spil har aldrig haft de royale spillekort, som 
er forudsætningen for borgbyggeri. Færø-
erne har altid været et forholdsvis klasse-
løst samfund uden adelsslægter øverst på 
kransekagen. Kun bønder og ejendomsløse, 
som foretrak en mere pragmatisk byggestil 
- stenhytter og tømmerhuse med et pas-
sende tungt græstørvtag til at modstå hær-
gende atlanterhavsstorme. Sandsynligvis 
har færøske børn til alle tider bygget borge 
af spillekortene, men det er ligesom ikke det 
samme.

I et af sine mere bombastiske øjeblikke, 
kaldte nationalskjalden, Janus Djurhuus, 
Færøerne en ”prægtig havborg”. Det kan der 
selvfølgelig være noget om – selve landet 
har en vis lighed med en utilgængelig borg, 
med sine lodrette klippevægge, bjergtinder 
som troner som borgtårne mod himlen – og, 
ikke at forglemme, den enorme voldgrav 
som når til Norge i øst og Island i vest. Ikke 
så mærkeligt, at vi blev skånet for bål og 
brand, som hærgede fastlandet i århund-
reder – bare at krydse voldgraven, var gal-
mandsværk.

Faktisk har vi kun to gamle bygningsværker i 
landet, som med en god vilje kan minde om 
borgbyggeri – Skansen i Tórshavn og dom-
kirkeruinen i Kirkjubøur. Begge var omkost-
ningsfyldte og krævede stor arbejdskraft at 
bygge – og begge blev opført efter ordre 
udefra, færingerne selv brød sig ikke synder-
ligt om at bruge tid og energi på den slags 
byggeri. Faktisk brokkede indbyggerne i 
Tórshavn sig højlydt, da de i 1700 tallet blev 
udskrevet til at færdiggøre Skansen. Endnu 
værre gik det i det 14. århundrede, da biskop 

Prøvetryk
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Erlend ville have domkirken bygget i Kirkju-
bøur. Ifølge sagnet, udbrød der ligefrem uro-
ligheder over arbejdet og omkostningerne. 
Den eneste borgerkrig som færinger har 
oplevet – og det over et kirkebyggeri.

Så, nej - borge og den slags er ikke ligefrem 
det vi har mest erfaringer med. Derimod har 
vi et sagn om en prinsesse, som ikke ville bo 
i sin fars borg – og flyttede til Færøerne. Og 
det er en historie vi kan finde os i.

Prinsessen i Nólsoy
(Løst fortalt efter en artikel i ungdomsbladet 
”Ungu Føroyar” nr. 3, 1908).

Efter sigende, har der i Skotland været seks 
konger ved navn James. En af disse, ingen 
ved længere hvilken, var far til førnævnte 
prinsesse.

Dengang var der mange småriger der til 
lands, og hvert af dem havde sin egen konge, 
kaldt ”næskonger”. En af disse næskonger 
ville have prinsessen - og hun ham. Men 
kong James ville ikke lade datteren gifte sig 

med sin elskede, da han mente at det var 
under hendes stand.

Men de to unge mennesker giftede sig alli-
gevel i hemmelighed, og siden måtte de 
flygte fra landet og gemme sig, fordi den 
rasende kong James ville dræbe manden.

Det unge par flygtede til Færøerne og slog 
sig ned i Korndalur på den lille ø Nólsoy, 
lige ud for Tórshavn. Dengang var der ingen 
mennesker tilbage i Nólsoy, som kort forin-
den var hærget af pesten ”den sorte død.”

Ruinen af det lille hus som prinsessen og 
hendes mand boede i, kan endnu ses. Inden 
for porten var en kilde, hvor hun kunne hente 
vand. Denne kilde findes endnu og kaldes 
Prinsessekilden.

Tiden gik og de fik en lille søn sammen – 
men parret levede i evig frygt for at kong 
James skulle finde dem.

Og så en dag så de et stort følge af skibe 
stævne ind i Nólsoyarfjørður. De unge 

Maleri i Nólsoy skole. 
Skolebørn har malet i samarbejde 
med kunstneren Eli Smith.
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mennesker var straks klar over at det var 
kong James, som i lang tid havde ledt efter 
sin datter. Prinsessen vidste at faderen var 
kommet for at slå hendes mand ihjel – og 
bad ham derfor om at gemme sig oppe i 
udmarken, mens hun selv tog imod kongen.

Så gik hun med barnet ned til ”Halgutoftir” 
på kysten kort fra Korndalur, hvor kongens 
skib anløb. Da hun mødte faderen, blottede 
hun brystet og bad ham om først at slå sig 
og barnet ihjel, før han gjorde hendes mand 
noget.

Mens hun talte, var barnet begyndt at smile 
og le til kongen og strakte sig efter guld-
smykkerne som han bar. Da smeltede kon-
gens hjerte og med tårer i øjnene omfavnede 
han barnet. Far og datter blev forsonede og 
man sendte bud efter hendes mand om at 
komme frit frem, hvorpå kongen benådede 
det unge par. Han ville have dem med sig til-
bage til Skotland, men det ville de dog ikke 
og boede resten af deres liv i Nólsoy.

I en anden variant af historien fortælles, at 
da kong James trådte i land i Nólsoy, var det 
første menneske han så, barnebarnet, som 
sad og legede i strandkanten. Kongen gen-
kendte med det samme drengen og vreden 
forlod ham da han hilste på barnet.

Efter dette bosatte flere mennesker sig i 
Korndalur og ruinerne af deres huse kan 
endnu anes i landskabet. 

I den nuværende landsby i Nólsoy står et 
hus som kaldes ”Kongsstova” (Kongens hus). 
Det er efter sigende det første hus i bygden, 
og skal være opført af en af den skotske 
prinsesses sønner. Der er endnu familier i 
Nólsoy (og på Shetlandsøerne) som efter 
sigende er efterkommere fra den flygtede 
prinsesse og hendes mand.

Hvorvidt der er hold i sagnet? Tjaee, det er 
i hvert fald en god historie – og dem holder 
vi færinger mere af end alverdens borge og 
slotte.

Anker Eli Petersen

Maleri i Nólsoy skole. Skolebørn 
har malet i samarbejde med kunstneren Eli Smith.
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H. C. Lyngbye 1817

Den 9. juni 1817 steg botanikeren og teologen 

Hans Christian Lyngbye (1782-1837) i land i 

Tórshavn. Hans plan var at studere tangplan-

ter på Færøerne. I løbet af sommeren rejste 

han over hele Færøerne, hvor han undersøgte 

både tangplanter og almindelige planter. På 

denne rejse opdagede han nye tangplanter 

så vel som almindelige planter. Lyngbye inte-

resserede sig ikke blot for planter, så hans 

rejse kom til at gøre en stor forskel inden for 

mange felter lige fra folklore, litteratur, og 

antikvariske fund til arkæologi. 

Her 200 år efter hans rejse udgiver Posta en 

serie frimærker med motiver fra hans tegnin-

ger fra rejsen i 1817. 

Lyngbyes star

Hans Christian Lyngbyes navn er måske glemt 

i dag, men hans minde kan med lethed findes 

i botanikken og i en række plantenavne, som 

f.eks. i lyngbyes star (Carex lyngbyei). Lyng-

bye fandt denne plante på Færøerne i 1817. 

Den blev senere kategoriseret i Flora Danica, 

der var et stort anlagt projekt fra 1761-1863 til 

registrering af alle danske planter.1

Det var direktøren for Botanisk Have i 

København, professor i botanik J. W. Horne-

mann (1770-1841), der registrerede denne 

plante. Lyngbyes star findes i en del lande på 

de nordlige breddegrader. Den er almindelig i 

Island, men sjælden på Færøerne. 

Lyngbyes rejse

Som privatlærer i Nordjylland havde Lyng-

bye uddannet sig selv inden for botanik. Her 

brugte han Hornemans lærebog i botanik. 

1  Henning Knudsen: Fortællingen om Flora Danica. Lind- 
hardt og Ringhof. 2014. Se også: Oversigt over det Konge-
lige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets  
Medlemmers Arbejder fra 31. Mai 1826 til 31. Mai 1827.

Botanikeren Hans Christian Lyngbyes rejse til Færøerne i 1817
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I 1816 udskrev Københavns Universitet en 

prisopgave om en beskrivelse af alle danske 

tangplanter. Lyngbye deltog i konkurrencen 

og blev tildelt Universitetets guldmedalje. 

Inden han kunne udgive sin prisopgave i bog-

form, skulle han dog tilføje planter fra Nord-

atlanten. 

Lyngbye fik fri rejse med Den Kongelige Ene-

handels skibe og senere støtte fra en privat 

mæcen, samt fra Ad usus Publicos fonden.

I 1819 udkom værket Tentamen Hydrophy-

tologiae Danicae, hvor Lyngbye kastede lys 

over 321 planter. Bogen var udstyret med 

kobberstik af 267 planter fordelt på 70 illu-

strationer. Værket var støttet af Kong Frede-

rik VI, og omkostningerne til trykning beløb 

sig til det formidable beløb af 3.000 rigsda-

ler. Den danske regent forærede den uformu-

ende Lyngbye hele oplaget og beholdt kun 

30 bøger selv. 

Lyngbyes Tentamen kom til at vise sig som 

et banebrydende værk, og det blev anerkendt 

i naturhistorisk lærde kredse. I værket ses, 

at Lyngbye havde opdaget mange nye plan-

ter. Værket kom til at udbrede kendskabet til 

tangplanter i det danske rige.

Tang på frimærker

På frimærkerne ser vi en plante fra Lyngbyes 

herbarium. På Botanisk Museum i Køben-

havn finder vi hans herbarium og dagbogen 

fra hans rejse i 1817. Tangplanten på frimær-

ket blev opdaget af Lyngbye i Hoyvík den 27. 

juni 1817.  

Det andet frimærke afbilder to tangplanter, 

der også stammer fra Lyngbyes originale 

tegninger. Denne illustration blev senere 

brugt i Tentamen Hydrophytologiae Dani-

cae. Her ser vi to tangplanter, der spejles 

op imod hinanden. Denne art kaldes Chond-

rus crispus, begge er indsamlet af Lyngbye, 

henholdsvis i Tórshavn den 27. juli 1817 og i 

Et foto af græsarten Lyngbyestar, der er opkaldt efter Lyng-
bye, som fandt den på Færøerne 1817. Her i den botaniske 
have ved Færøernes Universitet. Lyngbyestar er sjælden 
på Færøerne, men ellers almindelig mange steder på den 
nordlige halvkugle. Foto: Ole Wich.
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februar 1816 på Hofmansgave på Fyn, hvor 

Lyngbye arbejdede.

Lyngbye som polyhistor

Efter rejsen på Færøerne skrev Lyngbye også 

en afhandling om grindedrab. Denne ind-

bragte ham en sølvmedalje fra Det Kongelige 

Danske Videnskabernes Selskab. Lyngbye 

skrev også rejseberetninger. En af disse 

omhandlede bryllupsskikke på Færøerne og 

om de kvad, som folk sang og dansede til ved 

færøske bryllupper.

Lyngbye var utrættelig og havde en interesse, 

i alt han så på Færøerne. Han skrev en rap-

port om antikvariske fund på Færøerne, her 

især om muren i Kirkjubøur, som han sendte 

til Den Kongelige Kommission til Oldsagers 

Opbevaring i København. På grund af Lyng-

byes beskrivelser og tegninger blev ruinen 

efter Magnus Katedralen i Kirkjubøur fredet 

og endte efterfølgende som Færøernes for-

nemste fortidsminde. 

Rokkestene og døbefonte

På et af de udgivne frimærker ser vi Lyngbyes 

tegninger af rokkestenene i Oyndarfjørður, 

en gammel inskription hugget ind i klippen 

ved Tinganes i Tórshavn samt to døbefonte. 

Originaltegningerne findes på Nationalmu-

seet i København. Døbefontene stammer fra 

Sumba og fra kirken i Nes på Eysturoy. 

Lyngbyes rejse i 1817 påvirkede flere områ-

der af færøsk kultur. Foruden store indsatser 

inden for botanikken, kom han til at spille en 

stor rolle inden for folkloristik, færøsk litte-

ratur, antikvariske fund og arkæologi. Det 

var rejsende og prominente foregangsmænd 

som Lyngbye, der fik andre til at gå i deres 

spor til så fjerntliggende egne som Færø-

erne, og på denne måde blev det færøske 

område en del af Europa. 

Kim Simonsen & Ole Wich

Lyngbyes tegning af kongsgården og ruinen 
Magnus Katedralen i Kirkjubøur, som resulterede i at ruinen 
blev fredet. Litra A. Kgl. Bibliotek Werlauff, 4,28.
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1.200  sømil i kajak over åbent hav

I fjor sommer lagde Oliver Hicks og George 

Bullard, to moderne eventyrere, ud på en 

rejse i deres lettere modificerede Inuk Duo, 

6,8m kajak. Deres mål var at fuldende en 

padle-ekspedition fra Grønland til Skotland. 

Dette er deres historie, fortalt af George Bul-

lard.

”Klokken er 05:15 om morgenen, vi er 70 

nautiske mil ude i Nordatlanten. Morgenso-

len truer med at stige over horisonten og vi 

har padlet vores 26 fods kajak uden stop i 30 

timer. Vi er udmattede, hallucinerer og vor 

overlevelse hænger i en tynd tråd.”

–

I 1728 anløb en Inuit en strand i nordøstlige 

Skotland, nær Aberdeen. Han var iklædt 

sælskinds dragt, padlede en traditionel grøn-

landsk kajak af skind og ben og havde alt 

sit jagtudstyr med sig. Han døde tre dage 

senere.

Den dag i dag er der ingen der ved, hvordan 

han var rejst den lange vej – hvorvidt han rent 

faktisk padlede 1200 nautiske mil fra Grøn-

land, eller om han var transporteret på anden 

vis. Det var dette spørgsmål vi havde sat os 

for at svare, eller i det mindste undersøge, 

om han faktisk kunne have padlet hele den 

lange vej.

Afgang

Mens vi søsatte kajakken ved den grønland-

ske iskant, oplevede vi et væld af følelser, fra 

rædsel for hvad ventede os forude, til spæn-

ding over udsigten at opleve ægte, utæmmet 

eventyr. Vi var ved at begynde på noget som 

intet menneske sandsynligvis havde prøvet – 

og risikoen var stor, meget stor!

Vi levede i kajakken, hvilede og padlede på 

samme tid, knap en tomme over den iskolde 

havoverflade. Havet var sort som indsiden af 

en grotte og fik vore hænder at skælve ved 

Kajakpadling over 
”Sundini” på Færøerne.
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hver berøring. Det fik mig til at fundere over 

hvilken slags dyr dog kunne overleve i disse 

arktiske temperaturer. Kun iklædt tørdragt 

med uldtøj under, kæmpede vi mod vejret 

og det ubarmhjertige ocean, til vi, efter 46 

timers uafbrudt padlen, anløb en strand i 

det nordvestlige Island. Knap nok i stand til 

at holde os oprejst, vaklede vi til en bæk og 

faldt sammen over den.

---

Livet ombord på kajakken var hinsides 

besværligt - det tog en evighed at udføre 

bare den mindste opgave. At tilberede varm 

mad var en metode at afværge den største 

trussel, nedkøling. Men, som du måske for-

står, madlavning til havs er besværlig – og at 

tilberede varm mad ombord på en kajak, er 

nærmest umuligt.

De følgende to uger gik med at padle 600 

sømil langs forbjergene på Islands nordkyst. 

Ikke nok med at vi passerede nogle af de 

 

FAKTA

HVEM? Oliver Hicks (34) og George 

Bullard (27).

HVAD? En ekstrem padleekspedition 

fra Grønland til Skotland via Island  

og Færøerne.

HVORNÅR? Afsejlede fra Grønland 

den 30. juni 2016. Hicks og Bullard  

nåede frem til Balnakeil Bay den 4. 

september 2016. Sammenlagt 66 

dage.

FARTØJ: En lettere modificeret Inuk 

Duo, 6,8 m. havgående kajak, lavet af  

kulfibre, forstærket med kevlar, for at 

beskytte skroget. Den er let og hurtig, 

designet til lange afstande.

BESØG: http://www.ollyhicks.com/

new-blog/ for mere information.

Oliver Hicks og George Bullard. 
To moderne eventyrere. Foto: Oliver Hicks.
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mest majestætiske fjorde og bjerge, vi mødte 

også utrolig generøse og venlige mennesker 

på ruten til vor sidste stop, før vi lagde ud på 

åbent hav igen med kurs mod Færøerne.

Island – Færøerne

Overfarten fra Island til Færøerne var vores 

længste og farligste strækning af åbent hav, 

notorisk kendt som ”The Devil's Dance Floor” 

- djævelens dansegulv. Der var ikke nogen 

følgebåd med os, så da vi først havde for-

ladt kysten, var der ingen vej tilbage – og vi 

måtte bringe alle nødvendighedsartikler med 

os, fra ferskvand til toiletpapir. Denne stræk-

ning skulle tage os omkring en uge at pas-

sere og, selvfølgelig, vejrprognoser er ikke 

særlig præcise så langt frem i tiden – derfor 

var passagen ikke ufarlig. Hvis vejret plud-

selig ændrede sig til det værre, ville vi ikke 

kunne søge ly.

Kendt for sine stejle forbjerge som står lodret 

ned i havet – var vor ankomst til Færøerne 

et øjeblik vi aldrig vil glemme. Fra 240 

sømils afstand, sigtede vi mod en 500 

meters passage til det store sund som løber 

ned gennem øgruppen. Havstrømmene kan 

komme op på 8 km/t mellem øerne, så far-

vandet kan være ganske turbulent her. Vi 

ankom ved solopgang ved tre tiden om mor-

genen, omgivet af enorme klippevægge og 

et blikstille hav. Vi lagde til ved stranden, 

kravlede op af kajakken og var simpelthen 

bare lettede over at have fast grund under 

fødderne igen.

---

Vi havde været hjemmefra i næsten to 

måneder og sommeren var ved at gå på 

hæld. De åbninger i vejret vi havde brug for, 

var ikke kun kortere nu, men også mindre 

hyppige. Vejret var vor ubarmhjertige herre 

– den eneste faktor som bestemte hvorvidt 

ekspeditionen ville lykkes eller fejle. Det viste 

sig også, at vort første forsøg på at krydse 

djævelens dansegulv endte med, at vi på 

tredjedagen måtte gå ombord på et passe-

rende fiskefartøj, 50 sømil fra land, og vende 

tilbage til øerne – et eventyr i sig selv.

Hicks og Bullard ankommer til Tjørnuvík kl. 3 
om morgenen. I horisonten de truende silouetter af klipperne 
”Risin og Kellingin” (Kæmpen og Kællingen), som tavse vidnesbyrd over deres bedrift. 
Foto: Harald Bjorgvin.
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Efter at have ventet i tre uger og med en 

mislykket start, øjnede vi en lille chance at 

forlade Færøerne og nå det skotske fastland. 

Opholdet i vejret var kort, så øen North Rona 

(45 sømil nordvest for fastlandet) syntes at 

være det bedste sted at mellemlande... men 

først skulle vi nå der til.

”Klokken er 05:15 om morgenen, vi er 70 

sømil fra kysten og ude på det Nordatlanti-

ske ocean, solen truer med at stige over hori-

sonten og vi har padlet i vor 26 fods kajak 

uafbrudt i 30 timer. Vi er udmattede, hallu-

cinerer og vor overlevelse hænger i en tynd 

tråd. Vi er simpelthen nødt til at sove, men vil 

vejret så lukke sig omkring os?”

Det var kun med minutters forspring, at vi 

nåede North Rona, inden stormen brød løs 

og havets rasende hvide heste nåede os. 

Fast grund under fødderne kunne ikke være 

kommet mere belejligt. North Rona er en 

øde og forladt ø uden ferskvandskilder, så, 

efter at have nået den, stod vi nu overfor et 

problem om overlevelse. Vi klarede os igen-

nem ved at samle regnvand fra klipperne og 

jage søfugle.

---

Hvorvidt ”the Finman” (inuitten) padlede hele 

den lange vej? Vi mener at der er andre, 

mere realistiske måder, hvormed han kan 

være endt i Aberdeen. Han kan f.eks. være 

blevet taget af hvalfangere og sat i søen 

igen, da han blev syg.

66 dage efter at have forladt Grønlands kyst, 

padlede vi stille ind i Balnakeil Bay i Nord-

skotland, efter at have udført noget, som 

sandsynligvis ingen har gjort før og, hvis de 

er rigtig velforvaret, aldrig vil gøre igen!

George Bullard
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I weekenden den 5. og 6.november 2016 

holdt det færøske postvæsen 40 års jubi-

læum på Brev & Postkort Messen 2016 på 

Frederiksberg.

Udstillingen blev åbnet af Statsministerens 

hustru, Sólrun Løkke Rasmussen som er 

færing, Svanbjørg Manai, direktør for Posta  

Stamps og formanden for FFF og handlerfor-

eningen, Flemming Petersen, som også var 

arrangør af messen.

De færøske frimærkesamlere var inviteret 

af postvæsenet til at udstille, og der blev 

tilmeldt over 100 rammer. Der var mange 

flotte samlinger fra de præfilatelistiske og 

helt frem til i dag. Der var mange udstillere 

fra mange lande som udstillede forskellige 

temaer inden for færøsk filateli. 

Der var stor international deltagelse. Der var 

udstillere fra Færøerne, Danmark, Norge, 

Sverige, Tyskland og England. Der var endda 

udstillere som var forhindret i at møde op, 

men var så hjælpsomme, at få deres ekspo-

nat frem, så at vi alle kunne glæde os over 

disse eksponater. Stor tak til dem, som med-

virkede til at vi også fik set disse.

Der blev udstillet rigtige mange samlin-

ger bl.a. Færingehavn, Postdamper Ruth, 

posthistorie fra præfilateli til i dag, Anden 

verdenskrig, klipfisk, Neopost, Stjerne-

stempler, luftpost, nyere frankeringsmærker, 

Brev & Postkortmesse 2016
Hilsen fra en frimærkesamler

Svanbjørg Manai, Direktør for Posta Stamps, Fær-
øerne, Flemming Petersen, formand i FFF, Lars 
Løkke Rasmussen, Statsminister og Sólrun Løkke 
Rasmussen. Foto: Steen J. Petersen.

Sólrun Løkke Rasmussen åbner 
messen. Foto: Steen J. Petersen
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motivsamling, variantsamling, 1975 hæftet, 

Thorshavn dagstempler. Et fantastisk arbejde 

af udstillerne.

Postvæsenet holdt et aften arrangement 

med udstillere og samarbejdspartnere. Utro-

ligt flot, og der blev skabt mange relationer 

samlere i mellem.

Det var en dejlig weekend hvor mange af 

færøsamlerne snakkede tysk, engelsk, norsk, 

svensk og dansk. Alle nød hinandens flotte 

samlinger. Der var lagt meget arbejde i disse, 

som blev værdsat af de besøgende. Der blev 

udvekslet viden og der var stor glæde hos 

alle over at netværke med flere med samme 

interesse. Alt i alt en dejlig weekend. Jeg 

håber at møde nogle af samlerne igen til 

fremtidige udstillinger. Der er ingen tvivl om 

at færøsamlerne glædes over deres hobby.

Venlig hilsen

Steen Jack Petersen

Brian Hague, Svanbjørg Manai og Peter Sond-
helm. Foto: Steen J. Petersen

Ralf Masukowitz og hans WW2 
ramme med historien om Neopost 446 Meter-
mark. Foto: Steen J. Petersen
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Kongeligt guldbryllup
15.05.2017
50 DKK
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Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
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FO 861-864
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Offset
La Poste, Frankrig
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