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Fire fluer

Prøvetryk

På Færøerne er der registreret ca. 400 

arter af tovinger. Dette er hvad vi kalder den 

orden af insekter som spyfluer, svirrefluer og 

møgfluer tilhører. Myg og stankelben tilhø-

rer også denne orden insekter. 

Stueflue Musca domestica

I takt med at mennesket har bosat sig rundt 

om i verden, har stuefluen fulgt med. Resul-

tatet er at denne 6-7 mm store fluen nu 

er det mest udbredte insekt i verden. Den 

kan findes over det hele, helt fra arktisk til 

troperne, og er også meget almindelig på 

Færøerne. 

Hver hun flue kan lægge op til 500 æg i sit 

liv. Æggene er ca. 1,2 mm lange, hvide og 

bliver lagt i organisk materiale, så som døde 

dyr eller ekskrementer. Selv om æggene 

bliver lagt i sådant materiale, så er det ikke 

dette larven lever af men derimod bakterier 

som den finder i det organiske materiale. 

Larven forpupper sig som 2-5 uger gammel. 

Den voksne fluen lever almindeligvis i 2-5 

uger, men kan leve betydeligt længere ved 

at gå i dvale om vinteren.

I videnskabelig sammenhæng bliver stue-

fluen blandt andet anvendt til at studere 

ældningsprocessen i celler, og vad det er 

som afgør hvilket køn afkom får.

Første registrering: Svabo, J.-C. (1959). 

Indberetninger fra en reise i Færøe 1781 og 

1782. Copenhagen: Selskabet til Udgivelse 

af Færøske Kildeskrifter og Studier.

Protophormia terraenovae

Denne flueart har ikke noget dansk navn på 

nuværende tidspunkt. Det er lidt svært at 

sige hvor almindelig denne 7-12 mm store, 

blanke og skinnende flue er på Færøerne. 

Der kan være store variationer i antallet af 

denne flue fra år til år, måned til måned 

og endda fra ø til ø. Fra 1900 undersøgte 

færøske spyfluer, samlede mellem 2005 og 

2008, var 76, eller 4% Protophormia ter-

raenovae.
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Denne flueart er meget tolerant mod lave 

temperaturer, og er at finde så langt nord 

som kun 900 km fra nordpolen. Æggene 

bliver lagt i organisk materiale, og udklæk-

kes efter ca. 2 døgn. Larven forpupper sig 

efter ca. 4 uger, og godt 2 uger senere 

kommer den voksne fluen ud af puppen.  

Larverne fra denne flue bliver bland andet 

anvendt til pleje af sår hos for eksempel dia-

betikere, som har fået sår som ikke healer 

så godt. Behandlingen går ud på at larverne 

æder det døde væv og holder såret friskt. 

Videre afsondrer larverne en væske med 

antibakteriel virkning. Den samme antibak-

terielle virkning har spyttet fra den voksne 

flue. 

På grund af at larvens udvikling er så tæt 

knyttet til temperaturen, samtidigt med at 

denne flue art er så hurtig til at finde og 

lægge æg i døde dyr, bliver den anvendt af 

politiet for at afgøre hvor gammelt et lig er.

Første registrering: Landt, J. (1800). 

Forsøg til en beskrivelse over Færøerne. 

Copenhagen. (Reprinted in 1965 by Einars 

Prent, Tórshavn): Tikjøbs Forlag.

Almindelig gødningsflue Scatophaga ster-

coraria

Almindelig gødningsflue er er et meget godt 

beskrivende navn for denne flueart, da den 

er en af de almindeligste fluer på den nord-

lige halvkugle, og er også meget almindelig 

på Færøerne. Den voksne flue er mellem 5 

og 11 mm, men størrelsen varierer meget 

afhængigt af temperatur og føde.

Fluerne formerer sig í ekskrementer, spe-

cielt fra køer, som larver ernærer sig af. Den 

voksne flue kan også i en vis grad ernære 

sig af ekskrementer, men i modsætning til 

hvad man måske skulle tro, så er den voksne 

flue et rovdyr som jager og æder andre fluer. 

Han-fluen anvender største delen af tiden på 

ekskrementer hvor han venter på hunner og 

jager andre fluer som er tiltrukket af ekskre-

menterne.

Larven udklækkes efter 1-2 døgn. Efter 

10-20 dage graver den sig ned i jorden 

Stueflue Musca domestica
Foto: Jógvan Hansen
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og forpupper sig. 10-80 dage efter dette 

udklækkes den voksne fluen. Hvor lang tid 

dette tager er afhængigt af temperaturen. 

Den voksne flue lever mellem 1-2 måneder. 

På grund af at hun-fluen har den egenskab 

at hun kan gemme sperm fra flere hanner 

samtidigt, og i en vis grad afgøre hvor 

meget sperm skal anvendes til befrugtnin-

gen, bliver denne flueart anvendt meget i 

forskning, specielt vedrørende formering og 

genetik.

Første registrering: Landt, J. (1800). Forsøg 

til en beskrivelse over Færøerne. Copenha-

gen. (Reprinted in 1965 by Einars Prent, 

Tórshavn): Tikjøbs Forlag.

Bibio pomonae

Denne myggeart har ikke noget dansk navn 

på nuværende tidspunkt. Denne 10-13 mm 

store myggeart kan ses fra maj til oktober, 

dog mest om sen-sommeren. Den flyver ret 

langsomt og man kan tydeligt se de lange 

bagben hænge lidt ned fra kroppen når den 

flyver. Det er meget usikkert hvornår denne 

myggeart har kommet til Færøerne, men der 

er indikationer om at den er blevet meget 

mere almindelig de senest år.

Det voksne myg er skinnende svart med 

mørkerøde ”lår”. Denne art lever mest af 

nektar og kan derfor have stor betydning for 

planters formering. Larven udvikles i løbet 

af høsten og vinteren, og lever af græs-

rødder, men også dødt plantemateriale og 

andet nedbrudt organisk materiale.

Der er en ret så stor forskel på udseendet 

på han- og hunmyggen, specielt på øjnene 

og hovedet. Hanmyggen har store øjne, 

som mødes på midten af hovedet, imens 

hunmyggen har betydeligt mindre øjne og 

hoved, men meget større krop.

Første registrering: Hansen, H. J. (1881). 

Faunula insectorum Faeroeensis: Forteg-

nelse over de paa Faerøerne hidtil samlede 

insekter. Naturhistorisk Tidsskrift, 3(13), 

229–280.

Jóhannis Danielsen, PhD

Professor at the University of the Faroe 

Islands

Protophormia terraenovae
Foto: Jógvan Hansen
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H. C. Müller (1818 – 1897)

Der findes mennesker som er så alsidige og 

deres interesser og livsgerning så omfat-

tende, at man, når de skal beskrives, auto-

matisk kommer til at tænke på den spøjse 

britiske betegnelse ”Jack of all Trades” i dens 

oprindelige, positive mening.

Et sådant menneske var den navnkundige  

H. C. Müller, færøsk embedsmand og poli-

tiker, som fra 1843 og til sin død i 1897, 

virkede som sysselmand i Streymoy syssel – 

men hvis interesser og alsidige virke omfat-

tede en forbavsende mængde fagområder.  

”Gamle Müller”, som han også blev kaldt, 

skilte sig ikke ud i mængden fra samtidige 

landsmænd, hverken af udseende eller 

væremåde, men var dog usædvanlig belæst, 

sprogkyndig og orienteret om både færøske 

forhold og verden udenfor.

Sysselmand

Hans Christopher Müller blev født den  

1. september 1818, søn af daværende sys-

selmand Rasmus Müller fra Tórshavn.  Kun 

20 år gammel, blev han i 1839 indsat som 

sysselfuldmægtig hos sin aldrende far og fire 

år senere, i 1843, blev han indsat som sys-

selmand for Streymoy (embedsmand med 

politibeføjelse og diverse administrative 

pligter i distriktet).

Politiker og embedsmand

H. C. Müller blev valgt til det færøske Lag-

ting i flere omgange og var lagtingsmedlem 

i årene 1852 - 53, 1857 - 58, fra 1863 til 

1881 og igen fra 1885 til 1893, sammenlagt 

28 år.  Han repræsenterede også Færøerne 

i den Danske Rigsdag, dels i Rigsdagens 

Folketing, dels i dens Landsting, fra 1858 til 

1886 og igen fra 1887 til 1889, sammenlagt 

30 år.

H. C. Müller - 200 år

Prøvetryk
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H. C. Müllers politiske tilknytning var det 

daværende Højre, altså den konservative 

fløj af det politiske spektrum.  Dette for-

hindrede ham dog på ingen måde i at være 

aktiv i det færøske kulturliv og en foregangs-

mand i den nye færøske identitetsfølelse, 

som langsomt spirede frem fra midten af 

1800 tallet.  Han var en højt respekteret 

embedsmand, som endog i perioder funge-

rede som konstitueret Amtmand, landfoged 

og Sorenskriver (dommer).  Han var af Lag-

tinget udpeget som bestyrelsesmedlem i 

den færøske skolekommission og direktør i 

Færøernes Sparekasse.

Færøernes første Postmester

Omkring 1860 købte H. C. Müller det gamle 

Lagtingshus i bydelen Gongin, fra 1690’erne, 

som, siden Lagtinget blev suspenderet i 1816 

havde fungeret som domhus. (Lagtinget blev 

genetableret i 1852 og fungerede derefter 

nogenlunde som et amtsråd).  Han byggede 

den gamle lagtingssal sammen med sit eget 

hus og brugte den som kontor.  Da ”Det For-

enede Dampskibs-Selskab" (DFDS) i 1866 

begyndte at sejle i fast rutefart til Færøerne, 

blev H. C. Müller deres færøske repræsen-

tant og ”Müllers Kantór”, som det blev kaldt 

i folkemunde, DFDS ekspedition.

Müllers Kantór blev også Færøernes første 

posthus, da H. C. Müller i 1869 blev post-

ekspeditør for det Danske Postvæsen.

Naturforskeren

Foruden sine mange sysler som embeds-

mand, politiker og forretningsagent, havde 

H. C. Müller stor interesse for naturviden-

skab.  Han studerede den færøske flora og 

fauna, indsamlede og undersøgte planter, 

fugl og fisk og sendte eksemplarer til for-

skere i Danmark og England, bl.a. professor 

Japetus Stenstrup ved Københavns Universi-

tet og professor Chr. F. Lütken på Zoologisk 

Museum.  Müller brevvekslede også med 

den kendte Britiske naturalist og ornitolog, 

Midt for ses bygningen hvor Müllers Kantór var samt
det første posthus.
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oberst H. W. Feilden og sendte ham fugle-

skind og æg.  Feilden udgav i årene 1872 til 

1893, 12 småskrifter om færøske fugle.

Selv udgav H. C. Müller i 1862 afhandlin-

gen ”Færöernes Fuglefauna – med Bemærk-

ninger om Fuglefangsten” med beskrivelse 

af 124 fuglearter, hvoraf 24 ikke før var 

beskrevet som færøske fugle.  I 1869 blev 

den bragt på tysk i Journal f. Ornithologie, 

med forord af F. Droste.

I 1883 kom ”Whale-Fishing in the Faroe 

Isles”, som var blevet forfattet til ”Internatio-

nal Fisheries Exhibition in Edinburgh 1882.  

Dette skrift blev belønnet med en medalje 

fra udstillerne.

I 1884 kom ”Oplysninger om Grindefangsten 

paa Færöerne.”  Videnskabelig Meddelelse. 

Naturhistorisk Forening. f. 1883 Kjöben-

havn.

Samme år kom også ”Oplysninger om Dög-

lingefangsten paa Færöerne.”  Samme udgi-

ver som ovenstående.

I 1901 bragte K. Andersen, ”Sysselmand H. 

C. Müller’s haandskrevne Optegnelser om 

Færöernes Fugle; i Uddrag. ”  Samme udgi-

ver som ovenstående.

Ud over det udgivne materiale lå der et 

manuskript med titlen ”Færøernes Fiske-

fauna” efter H. C. Müller, som blev offent-

liggjort af J. S. Joensen i Fróðskaparrit 14 i 

1965.

Den lærde mand med den jævne adfærd

Da H. C. Müller i sin egenskab af sys-

selmand, kom ud for at modtage den ny 

anløbne ekspeditionsyacht ”Maria”, var hans 

første spørgsmål, på perfekt engelsk, om de 

havde nyt fra den store krig.  Dette synes 

at være et godt situationsbillede af Müller, 

som var levende interesseret i alt der foregik 

H.C. Müller og Maria Mikkelsen, som arbejdede på det første posthus.
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ude i den store verden.  Sprogkyndig og med 

forbindelser med førende personligheder 

indenfor videnskab, finans og politik.

Det uanset evnerne at begå sig på de bonede 

gulve, var H. C. Müller også den jævne 

mands lige.  Lad os afslutte med et par 

uddrag af nekrologen som avisen Føringa-

tíðindi bragte den 6. januar 1898:

”Selv om han således blev hædret af både 

konge og folk, forblev han altid den samme 

venlige mand, som ikke syntes at kende til 

hovmod andet end af navn. Ingen kunne 

mærke på ham, at han i en menneskealder 

havde færdedes mellem de mest magtfulde 

mænd i kongeriget – han talte lige så venligt 

til den mest arme stakkel, som til sine lige-

mænd.  Mangen en fattig mand har kun godt 

at sige om ham – og mangen en velstillet er 

ham tak skyldig, fordi han mere end gerne 

støttede den som stræbede fremad....

… Få kunne som den gamle holde orden på 

grindefangsten.  Grindemændene lystrede 

ham gerne, fordi de af erfaring vidste, at 

det den gamle sagde, skulle udføres, det var 

bedst for alle parter.”

I sandhed en bemærkelsesværdig mand, 

gamle Müller.

Anker Eli Petersen

H.C. Müllers pengekasse, mønter og bøger.
Foto: John Müller.
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Sandsvatn

Miljøerne omkring de større færøske fersk-

vandssøer er generelt ganske maleriske og 

øernes tredjestørste sø, ”Sandsvatn” på øen 

Sandoy, er ingen undtagelse.  Ved søens syd-

lige ende ligger øens hovedlandsby, Sandur, 

og derfra strækker søen sig nord gennem 

en lang, let skrånende, dal op mod bygden 

Skopun.  

Sandsvatn er ca. 2 kilometer lang og, hvor 

den er bredest, ca. 640 meter.  Søens over-

fladeareal er 0,82 km2 og hvor den er dybest, 

ligger søbunden ca. 5 meter under overfla-

den.  Den aflange sø har oprindelig været et 

flodleje, opstået på grund af opbrydning og 

erosion i den vulkanske klippegrund.  I dag 

er søen adskilt fra havet med en ca. 400 

meter bred strand, som hovedsagelig består 

af sand (deraf bygdens og søens navn).  På 

stranden, især op mod søen, er der i tidens 

løb opstået græsbevoksede sandhøje, ”Møl-

heyggjar”, hvor planter og insekter, som ellers 

ikke findes på Færøerne, trives.  Sandsvatn er 

i øvrigt et yndet sted for lystfiskere, der findes 

både ørred og laks i søen.

Foruden en mængde mindre bække, løber to 

større åer i søen, Dalsá fra nord og Traðará 

fra øst.  Fraløbet ligger i den sydlige ende og 

bugter sig mellem Mølheyggjar ud i havet.

I søens nordlige del ligger en lille holm, Vat-

nsoyrarhólmur.  Ved nordenden ligger i øvrigt 

øens skolekompleks for de ældre folkesko-

leelever, med tilhørende faciliteter som fod-

boldbane, sportshal og svømmehal.

Mens søens østside er nogenlunde lige fra 

syd til nord, er der en bugt på vestsiden med 

et lille næs.  Dette er Todnes, hvor bygdens 

præstegård har ligget fra gammel tid.  To af 

Færøernes mest navnkundige, for ikke at sige 

berygtede, præster har resideret her. 

Kálvur lítli (Kalv den lille) fra det 14. århund-

rede var berygtet for sit ondskabsfulde væsen, 

ifølge sagnet både morder og sadist, grisk og 

i konstant konfrontation med sine omgivelser.  

Søer II: Sandsvatn & Toftavatn

Prøvetryk
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Sagnet fortæller, at Kálvur lítli havde sit fade-

bur på den lille holm Presthólmur i bugten.  

Eneste måde at komme til holmen var via 

vadesten som var lagt i vandet.  En vinter 

gik seks af hans syv sønner over isen mod 

holmen, for at stjæle mad fra faderen.  De 

kom dog lidt forkert langs vadestenene, gik 

gennem isen og druknede alle.

Den anden præst var Harra Klæmint, Clemen 

Laugesen Follerup (1602 – 1688).  Harra 

Klæmint var berygtet for sin griskhed, ifølge 

sagnet ejede han ikke mere end han kunne 

bære på skuldrene, da han kom til Færøerne, 

men ved sin død var han øernes største jord-

besidder.  Den gode præst erhvervede sine 

besiddelser med lumpne kneb og den eneste 

form for betaling han ville modtage var jord-

lodder.  Harra Klæmint fik ellers mange børn, 

ifølge sagnet hele 23 – men ved arveskiftet 

efter ham forekommer ”kun” 15 børn.

Ved Sandsvatns sydvestlige del, i bydelen 

Traðir, kan man endnu se den flade sten, 

Tingborð, hvor Tinget (regionaldomstol) blev 

afholdt fra gammel tid.

Toftavatn

Færøernes fjerdestørste indsø er Toftavatn, 

som ligger oppe i bakkelandskaberne mellem 

landsbyerne Toftir og Rituvík på den sydlige 

ende af Eysturoy. Omgivet af lyngklædte høje 

og bakker er Toftavatn et af de smukkeste 

steder på Færøerne.

Selve søen har et overfladeareal på 0,50 

km2. Den ligger ca. 75 meter over havover-

fladen og den største dybde er på ca. 22 

meter. Langs søens bredder, stikker en del 

små klippenæs ud og bidrager til søens deko-

rative udseende.  

Ved nordenden er søen delt af en menneske-

skabt barriere af rullesten, som blev anlagt 

i begyndelsen af det 20. århundrede.  Fra 

gammel tid har man skåret tørv til brænde i 

området og barrieren fungerede som genvej 

da man skulle transportere tørvene til bygden 

Toftir.  

Som sagt er miljøet omkring Toftavatn et 

af de smukkeste steder på Færøerne.  Det 

Sandsvatn, Sandsbygd samt øerne Skúvoy, Store Dimon og 
Lille Dimon i baggrunden. Foto: Jógvan Horn
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ligger i det største lynghedeområde på øerne 

- og på bakker og høje vokser tre forskellige 

lyngsorter.  Hedelyng (Calluna vulgaris), som 

blomstrer i sensommeren, er mest udbredt 

i området.  Mere sjælden er klokkelyngen 

(Erica tetralix), med de smukke klokkefor-

mede blomster.  Derudover findes også den 

så almindelige  krækkebær-lyng (Empetrum 

nigrum), som blomstrer i maj måned.  Af 

andre planter kan nævnes, kæruld (Eriop-

horum angustifolium), tormentil (Potentila 

erecta) og tue kogleaks (Scirpus caespitosus) 

– samt mange andre almindelige som sjældne 

planter.

Foruden den artrige flora, er Toftavatn også 

kendt for sit rige fugleliv.  Foruden de alle-

stedsnærværende sildemåger (Larus fuscus), 

den jagtlystne storkjove (Stercorarius skua) 

og andre mågearter, findes et stort udvalg 

af hedefugle, som  f.eks. dobbelt bekkasin 

(Gallinago gallinago) og strandskade (Haema-

topus ostralegus).  Den obligatoriske rødstru-

bede lom (Gavia stellata) findes også her, som 

ved de fleste andre indsøer på Færøerne.  I 

1985 observerede man det første grågåsepar 

med unger på Toftavatn.  I de følgende årtier 

er bestanden af grågæs (Anser anser) vokset 

og i juli måned, når gæssene fælder deres 

fjer, samles de ved Toftavatn – og det er ikke 

usædvanligt at se over tusind gæs på søen.

Som det er tilfældet med de fleste andre store 

fjeldsøer på Færøerne, påstår folketroen at 

Toftavatn også har en mere uhyggelig beboer.  

Det er den såkaldte nøk, som kan skabe sig 

om til andre væsener, oftest en hest, og kan 

finde på, at tvinge folk med sig ned i søens 

mørke.  Rører man ved nøkken, hænger man 

fast og er prisgivet.  Historierne om nøkken 

har fra gammel tid været brugt for at afholde 

børn at tage til de, ikke helt ufarlige fjeldsøer.

Nabokommunerne Nes og Runavík, har siden 

2007 anlagt et stisystem i området, for at 

belastningen fra turister og andre besøgende 

ikke skal blive for stor.  Toftavatn er en natur-

park som absolut er et besøg værd – men 

også et ømtåleligt naturområde som skal 

behandles med forsigtighed.

Anker Eli Petersen

Toftavatn med Runavík i baggrunden.  
Foto: Elna Johannesen.
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Fuglefangst på Færøerne

Selv om vi færinger gerne omtaler tiden 

før fiskeindustriens opblomstring som ”det 

gamle bondesamfund”, er det en betegnelse 

med visse forbehold.  Øernes placering, 

miljø og størrelse har ikke ydet flere mulig-

heder end at drive en slags primitivt landbrug 

som hovedsagelig handlede om fårehold.  

Øvrigt husdyrhold begrænsede sig til hvilke 

ressourcer var tilgængelige. På gårde og 

småbrug har man holdt en begrænset kvæg-

bestand mælkens skyld, samt fjerkræ for 

kød og æg.  Forholdene for korndyrkning var 

ikke særlig gode og høsten slog ofte fejl – i 

gennemsnit ca. hvert tredje år.

Men Færøerne havde andre ressourcer.  Far-

vandene omkring øerne er rige på fisk, hval 

og sæl – og fuglefjelde, forbjerge, holme og 

klipper er rugesteder for mange havfuglear-

ter.  Det kan derfor ikke undre, at kystfiskeri 

og jagt på hval og fugl har udgjort en ganske 

betydelig del af det traditionelle færøske 

arbejdsliv.

Fuglestængerne

Der findes et utal af specielle fangstmetoder 

med tilhørende specialiserede fangstredska-

ber – og af disse er fuglestangen et af de 

mest specielt færøske.  Fuglestangen var, 

som navnet antyder, en stang med to store 

arme eller grene foroven, mellem hvilke der 

var udspændt et net, næsten som en trekan-

tet ketsjer.  Fra gammel tid fandtes dette 

redskab i to varianter, ”fyglingarstong” og 

”fleygingarstong”.

Fyglingarstong

Fyglingarstong havde en kortere stang, men 

større grene og net.  Den blev brugt i fug-

lebjergene, hvor mænd blev firet ned på 

smalle afsatser på den mere eller mindre 

lodrette klippevæg.  Manden med stangen 

bevægede sig siden hen imod lomvier og 

alke, som foretrækker at ruge på bjergets 

afsatser.  Han kunne komme ganske tæt 

på fuglene, idet de nødig forlader deres æg 

eller unger, og slå nettet over flere fugle, ca. 

ti stykker hver gang.  Metoden var ganske 

effektiv, men blev opgivet, fordi man mente 

Prøvetryk
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at den gik for hårdt ud over bestanden. Æg 

og unger kunne ryge med ud over kanten, 

selv om hensigten kun var at fange en del af 

de voksne fugle. Fyglingarstong blev, så vidt 

jeg er orienteret, sidste gang brugt i bjer-

gene på øen Skúvoy omkring 1925.

Fleygingarstong

Fleygingarstong, som bliver afbildet på de 

to frimærker, var længere og med mindre 

stænger og net end fyglingarstong. Selve 

stangen var 6 alen lang (3,76m) og lavet 

af fyrretræ. Armene som udgjorde forgre-

ningen, varierede i størrelse, fra 2 til 3 alen 

(1,25m – 1,88m) og blev holdt adskilt ved 

hjælp af en lille tværstang med huller, kaldt 

”horn”. Både arme og horn var tilvirket af 

stærkere og smidigere træsorter end stan-

gen. På steder hvor jægeren blev firet ned 

langs klippebjerget med tov, havde stangen 

ofte en jernpig i nedre ende, så han kunne 

bruge stangen at støtte sig med under ned-

firingen.

Når man skulle jage med fleygingarstong, 

satte jægeren sig på et bestemt sted tæt ved 

klippekanten, eller blev firet ned til et godt 

sted på klippevæggen. Disse steder kaldes 

”sessur” (sæde), hvor jægeren kunne sidde 

ned og arbejde. Med stangen hvilende på 

benene, ventede jægeren til en fugl, lunde 

(søpapegøje), lomvie eller alk, kom flyvende 

tæt forbi. Derpå slog han stangen op bag 

fuglen og fangede den i nettet med en vri-

dende bevægelse. Den fangede fugl blev 

hurtigt hevet ind, løsnet fra nettet og afli-

vet ved at få halsen knækket. Fuglefænge-

ren stoppede den derpå under en uldrem på 

kroppen og satte sig i position igen.  

Fangst med fleygingarstong er langt mere 

bæredygtig end andre fangstmetoder, idet 

jægeren kun fanger en fugl ad gangen og i 

øvrigt kan sortere visse fugle fra, for eksem-

pel de lunder ”sildberi”, som bringer mad 

hjem til deres unger. Desuden slipper man 

fra skamskudte fugle. Det har i øvrigt altid 

været forbudt at bruge skydevåben i og ved 

fuglefjelde.

De to frimærker viser to forskellige varian-

ter af jagt med fleygingarstong. Det første 

er jagt fra selve fuglefjeldet, enten har fug-

lefængerne siddet ved klippekanten eller 

været firet ned i bjerget.

Det andet frimærke illustrerer den såkaldte 

”omanfleyg” jagt. Den blev udført fra de tra-

ditionelle færøske både, gerne med en mand 

i hver ende af båden med fleygingarstong.  

Denne jagt var især på lomvier og alke, da 

disse fløj ned (deraf ”oman”) til havet for at 

sætte sig eller fiske.

De seneste par årtier har der været en stærk 

nedgang i havfuglebestandene og man har 

derfor ikke fanget lunder, lomvier og alke 

med fleygingarstong. Nedgangen skyldes 

mangel på de småfisk som fuglene lever 

af og har medført at der stort set ikke er 

kommet nye kuld af unger. Derimod har der 

været nok af den invasive fugleart malle-

muk, som bliver jaget. Mallemukken har en 

tendens til at fortrænge andre fuglearter fra 

bjergene og er derfor ganske ildeset blandt 

fuglefængere.

Anker Eli Petersen
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Fuglefjeld med søpapegøjer. 
Mynd: Ólavur Frederiksen.
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18 KRFØROYAR

EDWARD FUGLØ 2017Somateria mollissima faeroensis 
Æðublikur

FO 867

FO 858

FO 847-852

FO 869

FO 857

FO 855 FO 856

FO 853 FO 854

FO 859 FO 860

Somateria mollissima faeroensis 
Æða

27 KRFØROYAR

EDWARD FUGLØ 2017

17KRFØROYAR
Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017 

19KRFØROYAR
Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017 

FØROYAR 9,50 KR

Skorá 2017

FØROYAR 9,50 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy FØROYAR 17 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy

Vælg årets frimærke 2017
og du er med i lodtrækningen om flotte præmier
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FO 861 FO 862 FO 863

FO 865-866

FO 868

FO 870 FO 871

FO 864

FØROYAR 9,50 KR
Edward Fuglø 2017

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2017

 FO

Årets smukkeste 
frimærke 2017 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 16. marts 2018!

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

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Kundenr.:

1. præmie: Uld plaid

2. præmie: Årbogen 2017

3. præmie: Frankeringsmærkemapper I og II



18

In
g

i S
ø

re
n

se
n

 2
01

4

Hvalspýggja Aurelia aurita 8 KRFØROYAR
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Levsa Cyanea capillata
FØROYAR 50
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Hvalspýggja Pelagia noctiluca

50
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Hvalspýggja Beroe cucumis26 KRFØROYAR

   

Mjúk rósa . Rosa mollis . 2014

14,50 KR

FO 798-799

FO 776-778 FO 784-785

FO 796

FO 797

FO 779-782

FO 783

FO 786-787

FO 791

Årets slutsalg
Sidste salgsdato for ovenstående frimærker 

og frimærkeprodukter er den 31. december 

2017.

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.

Juleevangeliet II, hæfte med otte frimærker
PPN000914
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2008-2012

Faroe Islands 
Franking Labels

In October 2008 the first Faroese frank-

ing labels were launched. This was a 

new product to collect and it soon be-

came very popular among collectors.

Posta Stamps has been issuing franking 

labels for postal use every year since and  

they are very popular among postal con-

sumers. 

Around 50 franking label printers are be-

ing used in grocercy shops and compa-

nies around the islands. Private custom-

ers can purchase the franking labels in 

the three Post’n Go machines located in 

the post offices in Tórshavn and Klaksvík 

as well as in the municipal office in Tórs-

havn centre. 

Posta Stamps has its own franking label 

printer printing labels for our customers.

Various Faroese artists and photographs 

have been designing the franking labels. 

2008 | Post
Date of issue: 09.10.2008 

Design: Edward Fuglø. 

The first franking labels issues by the 

Faroese postal service.

Humorous cartoon drawings of the post-

man trying to deliver the post: 

- find the parcel

- door-to-door

- airmail

- express mail.

2010 | Rowing Races
Date of issue: 20.09.2010  

Design: Jóannes Lamhauge.  

The drawings capture the soul of Faroese 

rowing races which is the national sport of 

the islands. The rowing season is short - 

only in June and July, but rowers train for 

many months leading up to the first compe-

tition. There are seven rowing races, held 

individually at regional village festivals. 

2009 | Old Riddles
Date of issue: 16.09.2009  

Design: Edward Fuglø.  

-Four hanging, four walking, two showing 

the way, and one dangling behind (a cow).

- Bouncing and making noise, carrying  

human bones in its stomach (a boat). 

- Lies in a river, stretches its toe, with more 

than a hundred holes on it (sock).

- Round like an egg, reaches around the 

walls of the church (ball of yarn).

2011 | Old Rhyme
Date of issue: 28.09.2011   

Design: Janus Guttesen. 

The old rhyme, “Kú mín í garði” (My cow in 

the alley).

My cow in the alley, My mare in the valley,

My steed on the cliff, My hen on the ladder.

“Bah, bah, bah,” Says my ewe in the shed,

“I need some grass to chew on.”

2012 | Street Art
Date of issue: 24.09.2012  

Design: Nadedita. 

The humorous drawings depict four different 

personality types, which they interpret and 

illustrate as animals in the Faroe Islands:

- the Atlantic Puffin: Media Whore 

- the Oystercatcher: Hipster 

- the Ram: Biker 

- the Pilot Whale: Emo-martyr
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2008-2012

Faroe Islands 
Franking Labels

In October 2008 the first Faroese frank-

ing labels were launched. This was a 

new product to collect and it soon be-

came very popular among collectors.

Posta Stamps has been issuing franking 

labels for postal use every year since and  

they are very popular among postal con-

sumers. 

Around 50 franking label printers are be-

ing used in grocercy shops and compa-

nies around the islands. Private custom-

ers can purchase the franking labels in 

the three Post’n Go machines located in 

the post offices in Tórshavn and Klaksvík 

as well as in the municipal office in Tórs-

havn centre. 

Posta Stamps has its own franking label 

printer printing labels for our customers.

Various Faroese artists and photographs 

have been designing the franking labels. 

2008 | Post
Date of issue: 09.10.2008 

Design: Edward Fuglø. 

The first franking labels issues by the 

Faroese postal service.

Humorous cartoon drawings of the post-

man trying to deliver the post: 

- find the parcel

- door-to-door

- airmail

- express mail.

2010 | Rowing Races
Date of issue: 20.09.2010  

Design: Jóannes Lamhauge.  

The drawings capture the soul of Faroese 

rowing races which is the national sport of 

the islands. The rowing season is short - 

only in June and July, but rowers train for 

many months leading up to the first compe-

tition. There are seven rowing races, held 

individually at regional village festivals. 

2009 | Old Riddles
Date of issue: 16.09.2009  

Design: Edward Fuglø.  

-Four hanging, four walking, two showing 

the way, and one dangling behind (a cow).

- Bouncing and making noise, carrying  

human bones in its stomach (a boat). 

- Lies in a river, stretches its toe, with more 

than a hundred holes on it (sock).

- Round like an egg, reaches around the 

walls of the church (ball of yarn).

2011 | Old Rhyme
Date of issue: 28.09.2011   

Design: Janus Guttesen. 

The old rhyme, “Kú mín í garði” (My cow in 

the alley).

My cow in the alley, My mare in the valley,

My steed on the cliff, My hen on the ladder.

“Bah, bah, bah,” Says my ewe in the shed,

“I need some grass to chew on.”

2012 | Street Art
Date of issue: 24.09.2012  

Design: Nadedita. 

The humorous drawings depict four different 

personality types, which they interpret and 

illustrate as animals in the Faroe Islands:

- the Atlantic Puffin: Media Whore 

- the Oystercatcher: Hipster 

- the Ram: Biker 

- the Pilot Whale: Emo-martyr
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Årsmappe 2013

Årbog 2013
FDC-mappe 2013

Prins Henrik 80 år, selvklæbende hæfte med fire 
frimærker PPN000614

Hæftemappe 2013

Frankeringsmærker 2008-2012
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FØROYAR
Sandsvatn . 2018
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FØROYAR
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FLUGUR

FØROYAR
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Astrid Andreasen   2017 Skinnfluga Pterraenovae Astrid Andreasen   2017 Bibio Pomonae Astrid Andreasen   2017 Køstafluga Scatophaga Astrid Andreasen   2017 Húsfluga Musca Domestica

FO 872-875

Astrid Andreasen 2017 Bibio Pomonae Astrid Andreasen 2017 Køstafluga Scatophaga

FØROYAR

12 KR1

Astrid Andreasen 2017 Húsfluga Musca Domestica
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Sandsvatn . 2018

10KR
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Toftavatn . 2018
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20KR

FØROYAR
Toftavatn . 2018
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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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Udgivelser den 26. februar 2018
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke
Format, miniark
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Fluer
26.02.2018
4 x 12,00 DKK
FO 872-875

Astrid Andreasen
Offset 

Mediumbreve på Færøerne, 0-50 gr.

Prøvetryk

Prøvetryk Selvklæbende hæfte

Prøvetryk

Prøvetryk

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke
Kunstner:
Trykmetode
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke
Kunstner/gravør:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Sandsvatn & Toftavatn
26.02.2018
10,00 og 20,00 DKK
FO 877-878
56 x 21 mm
Jógvan Horn & Durita Jacobsen
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne og andre 
lande, 0-50 gr. 

Fuglefangst på Færøerne
26.02.2018
10,00 og 44,00 DKK
FO 879-880
31 x 43 mm
Martin Mörck
Offset og ståltryk
La Poste, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr. og  
medium- og storbreve til Europa,  
101-250 gr.

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

H.C. Müller 200 år
26.02.2018
18,00 DKK
FO 876

Anker Eli Petersen
Offset 

Småbreve til Europa, 0-50 gr.


