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Tre nye udgivelser:
- Norden 2014: Fragt- og passagerskibe
- Europa 2014: Musikinstrumenter
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Prøvetryk

Norden 2014
Skibe: Fragt og passagertransport
Det siger sig selv at et øsamfund midt ude i
Nordatlanten har en vis maritim historie at se
tilbage på, når det drejer sig om transport af
folk og gods. Fra vikingetidens solide knarre
til nutidens containerskibe og oceangående
bilfærger.

øjne. DFDS damperen Dronning Alexandrine,
populært kaldet ”Drotningin” - det mere
moderne passagerskib Kronprins Frederik,
passager- og bilfærgerne Winston Churchill
og England, fra samme rederi, er alle sammen skibe vi husker med varme.

Gennem århundreder var det sejlskibene der
holdt livlinjen til og fra fastlandet ved lige.
Det siger sig selv at forbindelsen ikke altid
var særlig pålidelig – vind og vejr, krig og epidemier kunne medføre at der opstod mangel
på de mest fundamentale nødvendighedsartikler. Situationen blev ikke bedre af, at der
en stor del af tiden var autoriseret monopol
på sejlads og handel til og fra Færøerne.

En særlig status har dog de fire færøske passagerskibe med navnet Tjaldur - tilhørende
Skipafelagið Føroyar, som fra 1925 til 1969
sejlede på ruten København – Færøerne.
Historien om disse ikoniske skibe er et kapitel
for sig i færøsk søfartshistorie – men den må
fortælles en anden god gang.

Det var først efter monopolets afskaffelse
og introduktionen af dampdrevne skibe, at
forsyningslinjerne blev rigtig pålidelige. Op
gennem forrige århundrede opstod og faldt
passager- og fragtlinier på den færøske rute
og navnene på mange af skibene kan stadig vække en nostalgisk gnist i færingernes
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MS Norröna
I 1982 starter et nyt kapitel i færøsk passager- og fragtskibshistorie, da rederiet Smyril
Line bliver stiftet. Man beslutter at købe den
svenske færge Gustav Wasa, bygget i 1973 i
Rendsburg. Efter en ombygning i Flensborg
for at tilpasse den atlantiske forhold, blev
færgen, under navnet Norröna, i juni 1983
sat i sejlads mellem Hanstholm i Danmark,

Norröna i Tórshavn
Foto: Ingi Sørensen

Bergen i Norge, Tórshavn på Færøerne og
Seyðisfjørður på Island. Ombord var der
plads for 1050 passagerer, 300 biler og en
del fragtgods.
De første år bedriver MS Norröna kun sommersejlads i Nordatlanten og bliver lejet ud
til andre formål i vinterhalvåret. Blandt andet
fungerer Norröna som transportskib ved
NATO øvelser i Østersøen, Nordsøen og Det
Irske Hav – og tre gange i 80'erne og 90'erne
bliver hun lejet ud til de danske myndigheder
for at fungere som flygtningeskib i København om vinteren.
I 1998 begynder Norröna at sejle året rundt
– de første år dog kun mellem Tórshavn og
Hanstholm. Skibet er efterhånden ved at
blive utidssvarende og kapaciteten for lille til
det øgede pres af passagerer, biler og fragt.
I 1999 underskriver Smyril Line kontrakt med
Flender Werft i Lübeck om at bygge en endnu
større færge, denne gang specialdesignet
til sejlads i Nordatlanten. Den nye Norröna

bliver leveret den 7. april 2003 og tre dage
senere, den 10. april bliver den sat i rute.
Den nye Norröna er tre gange så stor som
den gamle. Den er 164 meter lang og 30 m
bred, 36.000 BRT og har en maksimumsfart på 21 knob. Den har plads til 1.482 passagerer og kan rumme 800 personbiler.
Foruden biltransporten bruges den i stor grad
til fragt af gods.
I 2012 flyttede Smyril Line sine danske afrejser fra Hanstholm til Hirtshals, hvor Norröna
siden har sejlet fra.
Passagerkomforten på Norröna er i luksuriøs og i særklasse. Skibet blev i 2012 kåret
som et af de tre bedste passagerrederier af
Danish Travel Award. Her, knap 50 år efter at
”Dronningen” pløjede sig gennem vore barske farvande, på kul, damp og udholdenhed,
går Norröna ind i sit andet årti som Nordatlantens ubestridte dronning.
Anker Eli Petersen
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Fra frimærke til film om Færøerne
Frimærkearket Norden 2014, har samme

Det computerskabte lag hentes ind på din

specielle egenskab, som blev brugt til fri-

smartphone eller din tablet ved hjælp af en

mærkearket ”Nordafar”, der blev udgivet i
september 2013.
I miniarket er en skjult såkaldt AR-kode. AR
står for Augmented Reality. Hvis du scanner
frimærket med din smartphone eller tablet
kan du se en 3 minutters film om Færøerne.

app, et lille hjælpeprogram. Ved hjælp af
app’en

bliver

billederne

på

frimærket

"levende" på smartphonens skærm.
Rent konkret kan du, ved at downloade
app’en på din smartphone eller din tablet,
og derefter scanne frimærket, se et flot
videoklip om Færøerne.
App’en ”Sepac Stamps” downloades gratis

Dette er en kortfilm, som viser glimt af Færøerne - landskab, aktiviteter, traditioner, osv.
mens færøske Eivør synger en af sine sange.

fra:
• App store
• Google Play
Fremgangsmåde: Når app’en er down-

For at aktivere AR-koden kræves en gratis

loadet, aktiverer du den. Når app’en er akti-

app, som downloades fra App Store eller

veret, trykker du på knappen ”Load”. Der-

Google Play. Se boksen til højre.

næst retter du kameraet på din smartphone
eller tablet imod frimærket og følger anvisningerne på skærmen. Derefter vil filmklippet blive afspillet på din skærm – med lyd.
Bestil arket ved hjælp af bestillingskuponen
i midten af bladet eller på www.stamps.fo.
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Europa 2014: Musikinstrumenter
Færøernes Symfoniorkester
"Hvis nu disse spillemænd, hvorom der i det
følgende skal fortælles, havde passet deres
jordiske dont og ikke været de underlige himmelstormere de var, vilde det maaske være
gaaet dem langt bedre i denne smaaligste af
alle kendte verdener. Men saaledes var det nu
engang ikke. De var, hver paa sin vis, besatte,
saadan som rigtige spillemænd er det fra
naturens haand.”
Hver gang jeg hører et klassisk musikstykke
for strygere, kommer jeg at tænke på denne
strofe fra William Heinesens ”De Fortabte
Spillemænd”. Den lille flok af muntre anarkister, som fortaber sig i små musikalske
glimt af skønhed og struktur i en grum og
kaotisk hverdag. Spillemændenes fortabthed
består i at de ikke passer ind i den brutale
virkelighed, hvor religiøs fundamentalisme,
grådighed, fattigdom og spirende politiske
interesser sætter dagsordenen. Drømmere i
det Klondyke, der, lige efter forrige århundredeskifte, udgjorde Færøernes hovedstad
Tórshavn. Trods deres forskellighed og hårde
skæbne, finder de sammen i musikken og
spreder musik og skønhed over de smalle
gader og stræder – som sangfugle i en hysterisk mågekoloni.

Historisk set er der ikke de store traditioner
for musikinstrumenter på Færøerne. Selv om
der til alle tider har været folk der har ejet
og spillet på diverse instrumenter, har det op
gennem århundrederne, til stadighed været
den instrumentløse kædedans som har
været fremherskende.
Der er dog enkelte historier om folk i Tórshavn og ude på bygderne, der spillede på
instrumenter. Blandt andre siges kuturpersonligheden Jens Christian Svabo at have
været en udmærket violinspiller. Han havde
lært at spille violin mens han læste i København og blev hyppigt brugt som spillemand
til finere fester og bryllupper i Tórshavn sidst
i 1700 tallet. Omkring 1890 fandtes en messingkvartet i Tórshavn bestående af Anton
Degn (kornet), Martin Restorff (althorn), Chr.
M. Christiansen (tenorhorn) og J. P. Joensen
(bas).
Det var dog ikke før lidt senere, da den navnkundige bornholmer Georg Hansen, populært kaldet ”Bager Hansen” (1844-1924),
begyndte at undervise i hornmusik, at der
kom fart på udviklingen. William Heinesen
siger om Bager Hansen, at han kunne spille
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Føroya Symfoniorkestur 2012
Foto: Finnur Justinussen

på alle eksisterende instrumenter, samt
mange af dem som endnu ikke er opfundet.
I 1903 stiftede Bager Hansen ”Torshavns
Musikforening”, som efterhånden blev til
”Havnar Hornorkester” – og som stadig er
virksomt. I 1922 stiftede nogle af hans elever endnu et hornorkester til hans ære, som
kaldtes GHM (Georg Hansens Minde). Ved
samme tid var den lige så navnkundige færgemand Poul Andreas Jacobsen, kaldt ”Dia
við Stein” og hans musikalske sønner aktive
på musikscenen i Tórshavn.
Det er disse pionerer som figurerne i ”De
Fortabte Spillemænd” er baseret på. Ganske almindelige borgere, hvis lidenskab for
musikken kom til at sætte præg på udviklingen og interessen for den instrumentale
musik på Færøerne.
Musikskolen
Op gennem det tyvende århundrede øgedes
mulighederne for privatundervisning i musik
rundt omkring på Færøerne. Generationer af
børn og unge blev undervist af lærere, hvis
engagement for største del var baseret på
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frivillig og til tider dårligt lønnet arbejde.
Det første halvoffentlige forsøg på musikundervisning startede i 1942 med Tórshavnar
Musikkskúli, hvis formål var at oplære talentfulde unge mennesker i musik og samspil på
højere plan – og denne skole har siden 1985
været en kommunal skole. Dette initiativ
resulterede i kammerkoncerter op gennem
tiden og en øget interesse på den klassiske
front.
Men i 1981 blev der taget initiativ til en forsøgsordning til en musikskole, og dette
offentlige tiltag resulterede i, at man i 1984
grundlagde en egentlig musikskole på Færøerne. Der er i dag omkring 50 fuldtidsansatte
lærere ved skolen over hele landet.
Der er ingen tvivl om, at musikskolerne er
årsagen til Færøernes blomstrende musikliv indenfor alle genrer, som de seneste år
endog er begyndt at brede sig over landegrænserne. Selv om forholdene er trange og
besparelser plager kulturlivet som helhed,
bliver Bager Hansens arv holdt i hævd med

entusiasme og idealistisk ånd.
Færøernes Symfoniorkester
Kronen på bestræbelserne - at løfte musikken op på internationalt niveau - er uden tvivl
Færøernes Symfoniorkester. Det blev stiftet
af musikskolelærere tilbage i 1983 og holdt
sin første koncert i forbindelse med åbningen
af Det Nordiske Hus i Tórshavn. Dirigenter
ved denne første koncert var Bogi Lützen og
Magne Synnevåg. Siden 2004 har orkestrets
faste dirigent været Bernharður Wilkinson.
Symfoniorkestret har gennem årene nydt
godt af den talentmasse, som musikskolerne har opdyrket, og er i dag bemandet
med en del professionelle færøske musikere
fra ind- og udland, elever fra musikskolerne,
musikstuderende fra konservatorierne og
talentfulde amatørmusikere.

i Nordens Hus i Tórshavn er populære og
trækker mange tilhørere. Orkestret gør også
en stor indsats for at vække børns interesse
for musik ved deres velgennemførte børnekoncerter.
Foruden at spille på Færøerne, har Føroya
Symfoniorkester også afholdt koncerter på
Shetlandsøerne, i Danmark og på Island.
Jo, på trods af trange økonomiske vilkår, holder det færøske musikliv fanen højt. Idealisme er sjældent givtig på jordisk gods. Men
et eller andet sted ude i det smukke musikalske univers sidder de fem fortabte spillemænd, brødrene Moritz, Sirius og Kornelius
samt spillelærer Boman og magister Mortensen, med tårer i øjnene og smiler henført over
tonerne fra deres åndelige efterkommere.
Anker Eli Petersen

Færøernes symfoniorkester afholder jævnligt
koncerter med værker af historiske udenlandske, såvel som nutidige færøske komponister.
Især de tilbagevendende nytårskoncerter
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Fyrtårne på Færøerne II
Nu storslået dåd er slået i slag,

betød disse større og mindre fyr en stor for-

riget til ære og følge,

bedring av sikkerheden for sejlads i de indre

fyret forvandler nat til dag,

færøske farvande.

hvor mørket før lå over bølge.
Lys er nu færd over havet.

Toftir fyr
Statsligt fyrtårn nr. 6670 – Internationalt nr.

Sådan lyder første vers til et digt i avisen

L4406

”Føringatíðindi” som indleder en lille artikel

Position: 62° 05,10330 N - 6° 44,35934 W

om de seks fyrtårne som blev tændt for første gang den 1. oktober 1893. Foruden det

Som sagt blev der rejst et fyrtårn ved byg-

store fyrtårn på sydspidsen af Nólsoy, blev

den Toftir ved den store fjord Skálafjørður på

fem mindre fyr oprettet rundt omkring på

Eysturoy. Artiklen i Føringatíðindi beskriver

Færøerne. Man havde sat to lys op ved Tron-

lyset således:

gisvágsfjørður på Suðuroy, to mere længere
inde på fjorden, ved Tvørábakki. På Nólsoy

”Ved indmarksgrænsen på Toftir 1 fast lys,

blev et lys stillet op ved Kápilsund og et på

som viser hvidt fra Eystnes (Eysturoy) vest

Borðan. Ved Skálafjørður (Eysturoy) blev et

mod Flesjarnar (et forræderisk klippeskær

lys stillet op ved Toftir. På Kunoy satte man

mellem Eysturoy og Streymoy) og mod Kirkju-

et lys på Kunoyarnes, lidt syd for bygden

bølandet syd for Glyvursnes (Streymoy). Der-

Syðradalur.

fra rødt til midt på Flesjarnar, siden grønt til
nord for Flesjarnar og derfra hvidt ind mod

Sammen med det store fyrtårn på Skansin i
Tórshavn, som blev bygget allerede i 1888,
8

Saltnes."

Akraberg
Foto: Erik Christensen

Toftir fyr er et cylinderformet fyrtårn af stø-

bygden Sumba er berygtede for deres ufor-

bejern, 7 meter højt og med lanternen place-

udsigelighed. Her ligger klippeskær både

ret 12,7 meter over havoverfladen. Fyret er

under og over havoverfladen og mødet mel-

hvidt med et rødt horisontalt bånd malet lige

lem havstrømmene sammen med vind og

under lanternen. Fyret er et såkaldt vinkelfyr

vejr, skaber farlige forhold for både og skibe.

som lyser hvidt, rødt eller grønt, alt efter hvor

Situationen blev yderligere forværret i 1884,

man befinder sig i forhold til fyret. Lanternen

da den høje klippe ”Munkurin” på den sydlig-

blinker hvert 5. sekund. Dens hvide lys kan

ste Sumbiarsteinur styrtede i havet og man

ses 12 sømil borte, mens de røde og grønne

derved mistede det faste landemærke for

lys er synlige på 9 sømils afstand. Fyrtårnet

klippeskærene.

er tændt fra den 15. juli til 1. juni.
Fuldautomatisk.

Akraberg fyr er et cylinderformet fyrtårn af
støbejern på betonfundament, hvidmalet

Akraberg fyr

med rød top. Selve tårnet er 14 meter højt og

Statsligt fyrtårn nr. 6500 - Internationalt nr.

lanternehøjden er 74 meter målt fra havover-

L4342

fladen. På grund af den til tider ekstreme

Position: 61° 23,64125 N - 6° 40,75310 V

vind i området, er fyret yderligere forankret
med kraftige barduner. Typen er vinkelfyr

I 1909 udvidede fyrvæsenet sine aktivite-

med hvidt, rødt og grønt lys, alt efter posi-

ter på Færøerne. Det var i denne omgang

tionen på havet. Lanternen blinker 2 gange

man rejste det ikoniske Akraberg fyrtårn på

2 sek. hvert 20 sekund. Dens hvide lys er

sydspidsen af Suðuroy. Farvandene syd for

synligt på 20 sømils afstand, mens de røde
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Stóra Dímun
Foto: Ólavur Frederiksen

og grønne lys ses 14 sømil borte. Akraberg

Dímun fyr

fyr er i dag fuldautomatisk. Til fyranlægget

Statsligt fyrtårn nr. 6580 - Internationalt nr.

på Akraberg hører også et tågehorn.

L4368
Position: 61° 40,96228 N - 6° 45,71721 V

Under anden verdenskrig blev alle fyrtårne
på Færøerne slukket og kun lejlighedsvis

I 1927 blev nogle mindre fyrtårn rejst rundt

tændt hvis allieret skibsfart eller krigsførelse

omkring på Færøerne – og i den forbindelse

havde brug for det. Den engelske besættel-

blev Dímun fyr bygget. Det oprindelige fyr

sesmagt oprettede en radarstation på Akra-

var et firkantet tårn, 2,5 meter højt. Fyret var

berg til overvågning af havområderne syd for

gasdrevet og blev røgtet af bonden på øen.

Færøerne.

Efter 2. verdenskrig var fyret i dårlig stand
og i fare for at styrte i havet på grund af et

I 1957 blev et selvstændigt elværk opsat på

bjergskred.

Akraberg for at forsyne fyrtårnet og radiofyret med strøm.

Det nuværende fyr er et cylinderformet tårn,
5 meter højt. Tårnet er hvidt med et rødt

Der findes også en fyrmesterbolig på Akra-

bånd under lanternen. Lanternens højde fra

berg. Her boede de skiftende fyrmestre med

havoverfladen er 116 meter. Fyret har kun

deres familier til 1988, hvor den nuværende

hvidt lys som blinker hvert 5. sekund og kan

fyrmester flyttede efter en voldsom orkan.

ses på 6 sømils afstand. Fyrtårnet er tændt

Boligen bliver nu brugt lejlighedsvis af perso-

fra den 15. juli til 1. juni. Fuldautomatisk.

nale og til udlejning for kortere perioder.
Anker Eli Petersen
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Ny udgivelse i 2014
Prins Henrik 80 år
En ny udgivelse er kommet på frimærkeprogrammet for 2014 i forbindelse med at
Hans kongelige Højhed Prinsgemalen fejrer
sin 80-års fødselsdag den 11. juni.

Udgivelsesdagen er 11. juni 2014.
Værdi: 14,50 DKK.
FO 791.

Udgivelsen er en fællesudgivelse med Post
Danmark og POST Greenland.
Udgivelsen indeholder ét gummieret frimærke samt et hæfte med 4 selvklæbende
frimærker. Det gummierede helark indeholder 10 frimærker.
I forbindelse med denne fællesudgivelse
vil der blive produceret en souvenir mappe,
som bliver offentliggjort til foråret.
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Fig 6. Poststempler med tal.

Fig. 7a + b.
To dele af breve, det ene med stjerne-poststemplet KOLLEFJORD, det
andet med det stjerneskårne poststempel FUGLEFJORD.

Fig. 8.
Britiske "okkupationsstyrker" på
øvelse på øerne og leger med børn
på gaden

De første postkontorer
efter Henk Burgman AIJP, Amsterdam
Føroyar, som Færøerne det hedder på færøsk,
opnåede i 1854 mere selvstyre. Det betød
ikke at færingerne, som hovedsageligt var
fattige fiskere og fårehyrder, med det samme
fik forhøjet deres levestandard. Langt fra.
På dette stadie som dansk koloni fik færingerne deres jord fra danskerne. Stort set al
handel på Færøerne - hovedsageligt fiske- og
fåreprodukter - blev styret af Danmark, som
nærmest enerådigt traf alle beslutningerne.
Den danske stat indførte betydelige strukturelle ændringer i det færøske samfund. Postområdet blev ligeledes styret af det danske
moderland. Det første posthus åbnede i Torshavn i 1870, og dernæst åbnede posthuse i
Trangisvaag i og Klaksvig i henholdsvis 1877
og 1888. I denne periode blev danske postnumre brugt på Færøerne, (238 og 284).
(Fig. 6)
Fra 1888 blev poststempler benyttet med
byens navn i grotesk skrift og datoen med
eller uden årsangivelse. Fra 1903 blev flere
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små postfilialer åbnet på egnede øer. Filialerne fik tildelt et stempel med to ringe med
byens navn og en stjerne i midtersegmentet.
Fra 1929 blev man nødt til at fjerne stjernen.
Disse stempler blev kaldt stjerne- eller stjerneskårne poststempler. (Fig. 7a + b)
Alle stednavne var naturligvis angivet på
dansk. I lyset af gennemsnitsborgerens
sociale og kulturelle udvikling var det ikke
overraskende. Samfundets øverste lag
bestod næsten udelukkende af danskere.
Dem, der kunne læse og skrive var så prægede af dansk kultur, at der reelt var tale
om et opdelt samfund. Der var de fattige
analfabeter, et mellemlag og en overklasse,
som kunne læse og skrive på dansk og andre
handelssprog. Under anden verdenskrig blev
Færøerne besat af briterne (12. april 1940 –
16. maj 1945), med store samfundsændringer til følge.

Fig. 10a + b.
Fra det danske navn (EJDE) til det
færøske (EIÐI).
Fig. 9.
Det færøske flag.

Fig. 11.
Frimærker udstedt for
at fejre 100-året for
voksenundervisning på
Færøerne.

Krig
Under anden verdenskrig blev forbindelsen
mellem Færøerne og Danmark brudt. Den
danske styring og indblanding på øerne var
væk. Færingerne blev nødt til at finde ud af
tingene selv. Det viste sig at fungere rigtigt
godt – og smagte lidt af uafhængighed. Den
færøske flåde begyndte at bruge det færøske
flag, som indtil da havde været forbudt af
danskerne. Med hjælp fra englænderne blev
der også lavet færøske pengesedler og bygget en lufthavn på øen Vagar.

Man må ikke glemme, at mange færinger
føler en større tilknytning til islændinge og
nordmænd end til danskere. (Fig. 8).

Men frimærkerne forblev danske under krigen og fulgte de danske takster. I denne
periode blev danske frimærker overtrykt for
at leve op til visse fælles takster.

Dog bestod mange af de administrative
stridspunkter. I 1955 forsøgte man igen at
opnå selvstændighed, men heller ikke denne
gang lykkedes det. I 1962 blev de danske frimærker erstattet af frimærker, hvor bynavnene stod skrevet på færøsk. For eksempel
ændrede Strænder navn til Strendur og
Kvalbo blev til Hvalba. (Fig. 10a og 10b).

Færingerne havde set hvordan Island var
blevet en selvstændig nation i 1944, og der
blev blæst nyt liv i ønsket om selvstændighed og autonomi, som var en af årsagerne
til at vikingerne i sin tid drog til Færøerne.

En ny selvstændighedsbevægelse opstod i
befolkningen, og man forsøgte uden held at
løsrive sig fra Danmark i 1946. Men i 1948
fik færingerne dog en slags selvstyreordning.
Både det færøske sprog (som har mere til
fælles med islandsk og norsk end dansk) og
det færøske flag blev nu anerkendt af Danmark. (Fig. 9).

Officielt er dansk stadig det ene af de to
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Fig. 12.
Et luftpostbrev fra Toftir 24-03-1995 til Belgien.
Frimærket har motivet "Macro Teles alpinus", et
almindeligt græshoppelignende insekt på Færøerne.

sprog på Færøerne den dag i dag, men det
bliver stort set ikke brugt længere i dagligdagen.
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Fig. 13.
Stykke af brev med 20 øres frimærke med
sejlskib, udstedt den 25.10. 1940 i Danmark
under den tyske besættelse og anvendt på
Færøerne den 20.01.1943 under den britiske
besættelse.

Indtil 30. januar 1975 var danske poststempler og takster i brug på Færøerne, men herefter ændrede det sig drastisk. De første
færøske stempler blev taget i anvendelse
d. 30. januar 1975. Men området blev stadig styret af danskerne. Først d. 1. april 1976
overtog færingerne postvæsenet og kunne
herefter selv fastlægge takster m.m. Postvæsenet var nu fuldstændigt styret af færingerne selv, og motiverne på frimærkerne var
hovedsageligt færøske. (Fig. 11).

rie er der masser af komme efter.
Postens historie
Der findes mere end 80 års historie med
danske frimærker og stempler, først på
dansk, senere på færøsk. Den store variation af frimærker med stjerner (fig. 13), med
eller uden fjern stjerne. De af nød overtrykte
frimærker (fig. 14), lige efter første verdenskrig og i starten af anden verdenskrig, som
opstod på baggrund af varemangel. På grund
af Færøernes isolerede beliggenhed måtte al
post transporteres med skib, hvilket gav grobund for megen skøn skibspost. Dertil kommer naturligvis de forskellige takster, man
kan samle.

Både den færøske flora og fauna (fig. 12)
samt færøsk kunst, historie, kultur, legender
og folklore afspegles i de nuværende stempler og frimærker. Disse smukke stempler er
i sig selv grund nok til at begynde at samle
fra dette unge frimærkeland. For de samlere
som ønsker at dykke ned i færøsk posthisto-

Vidste du, at under anden verdenskrig, da
britiske tropper som nævnt besatte øerne,
anvendte man frimærker, som var trykte i det
tysk-okkuperede Danmark? Disse frimærker blev sendt til øerne, med tysk tilladelse
af UPU i Berne. Den 1. april 2001 kunne
man fejre at det færøske postvæsen havde

Fig. 14.
Lokalt brev i (Thors)havn med frimærke på 5 og 2 øres
nødtryk på frimærket. I alt 7 øre. Dette tryk blev anvendt i
perioden fra 13.-24. januar 1919.

Fig. 15.
Lille souvenirark med robåden Skopun, som
transporterede posten fra ø til ø i 1800-tallet,
postkontoret, som åbnede i 1906, og Thorshavn
Símun Pauli Poulsen, et iøjnefaldende landpostbud.

udsendt egne frimærker i 25 år. (Fig. 15).
I dag er Færøerne en ret velstående øgruppe
med selvstyrende status inden for det danske kongerige. Økonomisk er øerne stadig
afhængig af Danmark. En fuldstændig løsrivelse forventes derfor ikke i den umiddelbare fremtid. Selv om der på Færøerne
foregår en løbende diskussion om fuldstændig løsrivelse, tror jeg at den økonomiske
afhængighed indtil videre står i vejen for at
gennemføre det.
Selv om Færøerne er en del af det danske
rigsfællesskab, er øerne ikke medlem af EU.
Og de fleste færinger har det fint med det.
Oprindeligt trykt på hollandsk i månedsskriftet
"Filatelie", 9/2013. Med tilladelse fra "Maandblad
Filatelie"', chefredaktør: René Hillesum.
www.defilatelie.nl

Interessante links til information om Færøerne:
http://www.faroeislandssc.org/
Faroe Islands Study Circle's hjemmeside i England.
www.stamps.fo/
POSTA STAMPS, det færøske postvæsen.
http://www.framtak.com/
Indeholder masser af information om øerne.
http://www.faroeislands.com/
Også her meget spændende information.
http://www.noer.com/faroe/
Geoffrey Noers hjemmeside. Samler af færøsk
posthistorie.
http://www.prostamps.de/
Oversigt over frimærker anvendt i den danske
periode.
http://redhost.it/Filatelia/Faroe_Home/Home.html
En italiensk Føroyar-samlers hjemmeside.
Og der ligger naturligvis en masse information på
Wikipedia om Færøerne.

15

Nye frimærkeudgivelser den 17. marts og 28. april 2014
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Ark format:
Frimærkeformat:
Foto:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:
Prøvetryk

Prøvetryk

* Frimærkerne er også udgivet
i selvklæbende hæfte med
seks frimærker

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo



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

Europa 2014: Musikinstrumenter
28.04.2014
14,50 og 19,50 DKK
FO 786-787
30 x 40 mm
Fotostudio, Finnur Justinussen
Offset
LM Group, Canada
Småbreve til Europa og mediumbreve til øvrige
udland, 0-50 g

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Numre:
Frimærkestørrelse:
Fotos:

Fyrtårne
28.04.2014
14,50, 15.50 og 17,00 DKK
FO 788-790
30 x 40 mm
Erik Christensen, Ólavur Frederiksen
og Finleif Mortensen
Offset
OeSD, Østrig
Småbreve, mediumbreve og storbreve til
Europa, 0-50 g

Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Forsidefoto: Toftir fyrtårn - Fotograf: Finleif Mortensen
Layout: Posta Stamps - Trykkeri: TrykTeam, Danmark

Prøvetryk

Norden 2014
17.03.2014
2 x 14,50 DKK
FO 784-785
105 x 70 mm
3,4 x 4,5 mm
Finnur Justinussen
Kári við Rættará
Offsett
LM Group, Canada
Småbreve til Europa, 0-50 gr

