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FO 750-758

Den traditionelle færøske robåd 
Prøvetryk

Den traditionelle færøske robåd er en klinke-

bygget båd. Den gamle nordiske metode at 

bygge både, var at klinkebygge dem. Med 

denne teknologi byggede nordboere deres 

både for mere end 1000 år siden, og med 

disse både sejlede og bebyggede vikingerne 

både kendte og ukendte lande i nordatlanten.

Den færøske robåd har  sin oprindelse i vikin-

gernes mindre både. Færøbåden har den nor-

diske klinkbyggede båds karakteristiske træk, 

spids i begge ender, samt den lette konstruk-

tion. Bådens skrogfacon ligger tæt på vikinge-

skibet. Det er sagt, at båden er det ypperste, 

det færøske håndværk har præsteret, og 

båden har sin plads iblandt de pæneste og 

mest fuldkomne både i verden. 

Naturforholdene i det urolige Nordatlanterhav, 

hvor Færøerne ligger, stiller de allerstørste 

krav til bådenes sødygtighed, og de færøske 

bådebyggere har gennem århundreder, ved 

dygtighed og snilde, formået at udvikle en 

båd, der er velegnet for det færøske farvand. 

Båden er meget sødygtig, den er let at ro, og 

den er god at sejle med sejl. Selv om den er 

spinkelt bygget, er den samlede konstruktion 

stærk. Den er tilpasset fjordene og farvandet 

omkring Færøerne. Vægten er forholdsvis lille, 

og i vanskelige omstændigheder, med høj bøl-

gegang, kan den løftes op på stranden af få 

mænd. Båden er let håndterlig i vandet, den er 

let at ro i strømfuldt farvand. Men det der gør 

den til den bedst egnede til det færøske hav, 

er teknologien til at ro båden med; den lange 

smalle åre, åretolden, hamlebåndet, det bånd, 

hvortil åren er fæstet, disse redskaber tilsam-

men holder åren fast, og gør den til den bedst 

anvendelige åre i oprørt sø.

Færøbåden findes i flere størrelser. Seksærin-

gur, eller tólvmannafar, roes af 12 personer, og 

er ca. 28 fod lang. Tíggjumannafar, roes af 10 

personer, og er 26 fod lang. Áttamannafar, 

roes af 8 personer, og er 24 fod. Seksmanna-

far, roes af 6 personer, og er 22 fod. Fýraman-

nafar, roes af 4 personer, og er 20 fod. Tristur, 

roes af 3 personer, 18 fod. Tríbekkur, roes af 2 

personer, men har 3 bænke. 17 fod. 

Båden, med det løse tilbehør, årer, tolde, 

bundbrædder og øsekar, kunne bådebygge-

ren bygge på en uge til fjorten dage - alt efter 

bådens størrelse. Den færdige båd blev tjæret 

over det hele med undtagelse af tofterne.

Øsekar, en beholder til at øse vandet ud af 

båden,  det er udhulet af et træstykke, ofte 
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drivtømmer. Øsekarret er det vigtigste af 

bådens tilbehør.

Den færøske åre adskiller sig fra andre årer. 

Den er karakteristisk med sit lange smalle åre-

blad, og årelommens kvadratiske tværsnit, der 

umuliggør at åren skives under roning. Bladet 

skal i forhold til lodret hælde ganske lidt frem-

efter, så åren under fremtrækket griber godt 

i vandet. 

Hamlebånd, det bånd der holder åren fast i 

tolden. Før i tiden var det i almindelighed en 

rem, der var skåret af grindehvalens finner, i 

dag er det et stykke reb.

Den færøske åretold er lavet af eg, og dens 

specielle udformning har fået folk til at navn-

give den efter menneskehovedet, frem stikker 

næsen, hullet er øjet, og det øverste stykke 

er nakken.

Nøglan, bundproppen. Der er et gammelt fær-

øsk ordsprog, der siger, at man skal ikke lave 

bundproppen før båden er færdig. Hullet for 

bundproppen er boret agter i bagbordssiden, 

og bundproppen bliver sat i båden indefra.

Til at styre båden med brugte man i ældre tid 

en løs åre, men den blev udskiftet til fordel for 

et fast ror, hægtet på agterstævnen.

I tidligere tider havde færøbåden et sejl, et 

råsejl der var trapezformet, smalt foroven og 

bredt forneden, masten havde da sin plads 

midt i båden, men fra ca. 1850 begyndte 

omstillingen til to sejl, et luggersejl ved for-

reste tofte, og et lille sprydsejl helt agter. 

Den færøske båd er først og fremmest en let 

robåd der kan drives frem med lette smalle 

årer under de værst tænkelige omstændig-

heder. Årerne har altid været det primære 

fremdrivningsmiddel, i al slags vejr. Sejlet var 

sekundært, og blev kun brugt, når vinden var 

med.

Der er næppe noget folk i verden, der har sin 

historie, sin skæbne og hele sin tilværelse så 

tæt knyttet til havet som det færøske folk, og 

båden har været livsgrundlaget på Færøerne, 

hvad enten den skulde bruges til fiskeri, eller 

som befordringsmiddel mellem øerne.

Andras Sólstein

Fra bådeudstilling i Svínoy, sommeren 2012
Foto: Maud C. á Geilini
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FO 759

Sepac 2013: Dyrebørn - lam

Prøvetryk

Her ude i Nordatlanten kommer foråret, 
af naturlige årsager, lidt senere end på det 
Europæiske kontinent. Det er derfor ikke 
så mærkeligt at vi ser frem mod våren 
med længsel og er ganske opmærksomme 
på dens komme. Selv om den 22. februar 
fra gammel tid regnes som første forårs-
dag, skal vi længere frem i kalenderen før 
tegnene begynder at vise sig. Ved Gregors 
messe den 12. marts vender strandskaden, 
Færøernes nationalfugl, tilbage til øerne, og 
ved forårsjævndøgn, den 21. marts, mærker 
man at foråret er kommet i gang.

Det er en måned senere at det største og 
mest værdsatte forårstegn viser sig. Alle, 
store som små, ser frem til begivenheden. Vi 
spejder længselsfuldt ud over engene, især 
der hvor vi ved at det første plejer at dukke 
op. Der er en vis utålmodighed over denne 
venten, og hvis den indtræffer tidligere end 
forventet, kan det ske at det endog bliver 
omtalt i radioen.

Og så lige pludselig står det der – årets før-
ste lam. En spæd lille og ulden størrelse 
med store øjne og øren, og som dyreunger 
flest, utrolig sødt at se på.

Det har en mærkelig indflydelse på folk, at 
se årets første lam. Man fortæller andre om 
det, hvilken farve det har og hvor man har 
set det. Folk der passerer, stopper op for at 
se det lille væsen og synet kan bringe et smil 
på selv det mest vejrbidte ansigt.

Senere kommer flere til, og det er en sand 
fornøjelse at se de små lam lege og boltre 
sig på engen. De hopper rundt, stanges og 
klatrer op på klippestykkerne som findes 
overalt på Færøerne. Færinger avler ikke får 
for uldens skyld, og derfor forekommer de 
små lam i alle mulige farver. Hvide, sorte 
grå og brune er de mest almindelige og ofte 
flerfarvede, alt efter herkomst.

De sker at moderfåret af en eller anden 
årsag ikke vil kendes ved sit lam og forlader 
det. Disse lam bliver taget til ejermandens 
hus og flasket op med mælk. Man ser ofte 
disse såkaldte ”heimalomb” (lam som bliver 
opfostret hjemme) udenfor husene i de tid-
lige sommermåneder. Nogen af dem bliver 
så tamme at de mest af alt minder om en 
hundehvalp. De bliver selvsagt børnenes 
favoritter, og det er ikke altid uden sværd-
slag og gråd, hvis sådan et lam bliver udta-
get til slagt om efteråret.
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Foto: Jógvan Horn

Lammene bliver hos deres mor somme-
ren over. De dier i nogle måneder og føl-
ger ellers moderen til sommergræsningen i 
fjeldene. Får er territoriale dyr og holder sig 
oftest indenfor bestemte foretrukne områ-
der. Denne egenskab går i arv fra moderen 
til lammene, som siden kommer til at fore-
trække de samme græsningsområder.

De færøske får kategoriseres som ”primitiv” 
race, eftersom de ikke bliver avlet som de 
såkaldte race-får. De er mere robuste og 
adrætte og klarer sig ganske godt på egen 
hånd, selv i svært tilgængelige bjergområ-
der, hvor kultiverede fåreracer hurtigt ville 
bukke under. Ulden er tyk og ikke så krøl-
let og har et lag af stride, vandafvisende 
yderhår, som gør den velegnet til strik af de 
såkaldte færøtrøjer, beregnet til udendørs-
brug i al slags vejr. Den fine inderste uld bli-
ver brugt til finere forarbejde, og i de seneste 
årtier er der opstået en ganske raffineret 
designkultur for tøj bundet af færøsk uld.

Lammene vokser sig store i løbet af som-
meren, og går i udmarken helt frem til slag-
tetiden i oktober. Det at fårene bliver drevet 
direkte fra udmarken til slagt, bevirker at 
kødet er af en helt speciel kvalitet, som ikke 
findes hos får på kultiveret græsning. De 
vilde krydderurter, som er en del af føden, 
sætter smag på kødet, og fårenes færden i 
bjergene giver et ganske fast og fedtfattigt 
kød.

Men alt den snak om uld og kød står i skyg-
gen i denne tid, hvor vi alle sammen går og 
længes efter forår, små livlige uldtotter og 
spæd brægen.

Det mægtigste forårstegn der findes.

Anker Eli Petersen
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Astrid Andreasen 2013

34 KRFØROYAR

Astrid Andreasen 2013Hummari Nephrops norvegicus
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Astrid Andreasen 2013Djúphavsrækja Pandalus borealis

Taskukrabbi Cancer pagurus Tannkrabbi Chaceon affinis
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Astrid Andreasen 2013

FO 760-763

Skaldyr og gastronomi

Prøvetryk

Nordatlantens rigdom af skaldyr og fisk er en 
sjældent velsmagende og sund delikatesse. 
De voldsomme strømforhold, kolde tempe-
raturer samt den rige og alsidige maritime 
flora og fauna danner ypperlige vækstmulig-
heder.

Den gastronomiske vækkelse hvor man læg-
ger vægt på de naturlige og basale Nordiske 
råvarer gør sig nu stærkt gældende på Færø-
erne som også har underskrevet det berømte 
Manifest for Ny Nordisk Mad og med afsæt 
i dette Manifest er som bekendt den danske 
restaurant NOMA kåret som verdens bedste. 
På Færøerne er det flagskibet restauranten 
KOKS som arbejder med det færøske køkken. 
Der er et tæt samarbejde mellem NOMA og 
KOKS og man forventer at den første færø-
ske Michelinstjerne er ikke langt borte.

På Færøerne arbejdes der meget med skal-
dyr. Især Jomfruhummeren er med sit delikate 
kød og elegante smag meget eftertragtet, 
ligeledes er taskekrabben og den røde dyb-
havs krabbe kommet på menuen. Færøernes 
egen bestand af rejer er for begrænset til 
kommercielt fiskeri, men færøske fiskere har 
altid været meget aktive i det grønlandske 
rejefiskeri og er de grønlandske rejer således 

meget populære på Færøerne både privat og 
på restauranterne.

Jóhan Mortensen

Taskekrabbe - Cancer pagurus
Skjoldet på taskekrabben er rødbrunt. Klo-
saksene har et violet skær med sorte spidser. 
Man kan se forskel på han- og hunkrabber 
på halen under bugsiden, som er bredere hos 
hunnerne. Kødet i kløerne er hvidt og fast, 
mens kødet i kroppen er løsere og har en let 
brunlig farve.

Skjoldet kan blive 30 cm bredt, dog sjældent 
mere end 20 cm, og krabbens totalvægt kan 
komme op på 5 kg.

Om sommeren lever taskekrabben på 1 til 
30 meters dybde, og om vinteren mellem 
30-50 meters dybde. Den er oftest at finde 
på hård havbund, d.v.s. klippegrund. Taske-
krabbens føde består for det meste af bund-
dyr så som blåmuslinger og hestemuslinger.

Når taskekrabben er 5-6 år gammel, bliver 
den kønsmoden. Den skifter skjold om som-
meren, og når den har smidt det gamle skjold 
og fået et nyt, parrer den sig.
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Hunnen kan gemme på hannens sæd i 
mange år. Efter at have parret sig en gang, 
kan hun gyde op til tre gange. Hunnen gyder 
op til 3 millioner rogn om efteråret, og gem-
mer dem på sig vinteren over.

På Færøerne driver man ikke erhvervsmæs-
sig fiskeri efter taskekrabben, men i Island, 
Norge, Danmark og Storbritannien fisker 
man ca. 25.000 ton om året.

Rød dybvandskrabbe - Chaceon affinis
Vi ved meget lidt om denne krabbe, efter-
som den ikke findes inde ved land, og efter-
som man ikke har fisket efter den før efter 
århundredeskiftet.

På engelsk kaldes krabben ”Deep sea red 
crab”. Det færøske navn ”Tannkrabbi” skyl-
des at den har tænder i kløerne.

I en gensidig fiskeriaftale mellem det færø-
ske og det grøndlandske landstyre, fik en 
grønlandsk trawler lov til at drive forsøgs-

fiskeri efter krabbe på de yderste færøske 
havterritorier. De første forsøg foregik frem 
til februar 2000. Den røde dybvandskrabbe 
- som var genstand for forsøgsfiskeriet ved 
Færøerne - forekom hyppigt som bifangst 
ved garnfiskeri efter havtaske. Der havde 
været sporadiske forsøg på at fiske krabbe 
med ruser inden år 2000 - samt at sælge 
den udenlands, men først år 2006 begyndte 
man egentlig krabbefiskeri med færøske 
skibe.

Krabben bliver fanget med ruser i områderne 
sydvest for Færøerne og på 500 meters 
dybde. Ruserne er fæstet til et tov med ca. 
50 meters afstand og sat ud på nogenlunde 
samme måde som når man fisker med garn. 
Fangsten har hidtil været cirka 280 tons om 
året.

Krabbens ben er tynde, så der er ikke meget 
kød i dem. Men kløerne er store og fyldt med 
velsmagende krabbekød. Der er også lidt kød 
på selve kroppen.

 Foto: Per á Hædd
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Reje - Pandalus borealis
Rejen er rød og har et langt horn på hovedet, 
fyldt med spidse torne. Den kan blive op til 
16-17 cm lang.

Rejen lever af orme, organisk affald og 
diverse smådyr og er selv føde for større fisk 
så som torsk, helleflynder og laks.

Rejen er et tvekønnet dyr (hermafrodit). De 
første år er den hankøn – i de sydlige far-
vande hvor vandet er varmt, er den han i de 
to første leveår, mens den, i de koldere nord-
lige farvande, er han i 4-7 år. Derefter skifter 
rejen køn og forbliver hun resten af sit liv.
Rejens liv begynder som rogn under mode-
rens hovedskal, siden bliver rognen flyt-
tet ned mellem de forreste svømmeben på 
undersiden. En reje bærer som regel på ca. 
100-1500 rogn.

Udbredelsen af Pandalus borealis rejen går 
fra de sydlige områder af Nordsøens fast-
landssokkel og Skagerrak over til østsiden af 
USA's såkaldte ”Gulf of Maine”.
I de nordlige områder forekommer rejen i 
Barentshavet, ved Norge, Færøerne, Island 
– i Danmarksstrædet mellem Island og Grøn-
land og i Davidsstrædet mellem Grønland og 
Kanada. Rejen forekommer også i det nord-
lige Stillehav ved Alaska og den nordligste 
del af Japan.

Rejen lever på blød havbund fra 50 til 600 
meters dybde, hvor temperaturen ligger mel-
lem 0-8 grader Celsius. Man har dog set 
rejer på under 1000 meters dybde.

For Færøerne har rejen haft stor økonomisk 
betydning siden sidst i tresserne. De største 
fangster forekom i halvfjerdserne og firserne.

Rejen er i øvrigt det mest udbredte maritime 
delikatesse i verden.

Jomfruhummer - Nephrops norvegicus
Jomfruhummeren er rødlig. På overkrop-
pen og hoved bærer den en hård skal, som 
er fæstnet til ryggen og hænger ned langs 
begge sider. Dens gæller sidder under skallen 
i begge sider.
Bagkroppen har 7 led og det bagerste er for-
met som halefinnen på en fisk. Når den skal 
flytte sig, slår den halefinnen op under sig 
selv og svømmer baglæns.
Hummeren bliver kønsmoden ved 3-5 års 
alder. Hunnen bærer de ca. 4000 rogn 
under bagbenene i 8-9 måneder før de bliver 
udklækket. Hummeren gyder hvert andet år, 
fra marts til september.

Den unge hummer skifter ham flere gange 
om året, mens den som voksen kun skifter 
hvert andet år. Først revner skallen på ryg-
gen og dyret kryber ud af den gamle skal. I 
den første tid efter hamskiftet er hummeren 
særdeles sårbar og magter ikke at stå på sine 
egne ben.
Hunhummeren bliver højst 20 cm lang, 
mens hannerne kan blive op til 25 cm.

Hummerne ved Færøerne er en speciel 
færøsk variant og findes oftest inde i fjor-
dene. Man har dog fundet hummere ude på 
den færøske havsokkel. Den lever på blød 
bund, hvor den graver huler med flere ind- 
og udgange. Hummeren lever på 15 til 500 
meters dybde. Den jager om natten og lever 
hovedsagelig af små bunddyr som søstjerner, 
orme og krabber.

Hummerfiskeriet ligger på ca. 55-60 tons 
om året. Minimumslængden for hummerfi-
skeri er 13 cm – hvis dyret er under denne 
grænse, skal det sættes ud igen.

Hummeren regnes som en skaldyr-delika-
tesse – kødet er lyst og har en fin konsistens.

Mourits Mohr Joensen
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Breve indland

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 7,00 9,00 11,00 

51 - 100 g 12 kr 16 kr

101 - 250 g 19 kr 23 kr

251 - 500 g 31 kr 35 kr

501 - 1000 g 42 kr 46 kr

1001 - 2000 g 58 kr

Europa og Norden

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 12,50 14 kr 17 kr

51 - 100 g 16 kr 17 kr 22 kr

101 - 250 g 31 kr 38 kr

251 - 500 g 55 kr 61 kr

501 - 1000 g 90 kr 97 kr

1001 - 2000 g 146 kr

Europa, Norden og A-breve til  
Island

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 8,50 10,50 13 kr

51 - 100 g 13 kr 17 kr

101 - 250 g 26 kr 34 kr

251 - 500 g 45 kr 53 kr

501 - 1000 g 74 kr 80 kr

1001 - 2000 g 105 kr

Øvrige udland

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 14 kr 18 kr 23 kr

51 - 100 g 17 kr 28 kr 34 kr

101 - 250 g 52 kr 57 kr

251 - 500 g 103 kr 110 kr

501 - 1000 g 172 kr 183 kr

1001 - 2000 g 283 kr

Øvrige udland

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 10,50 15 kr 19 kr

51 - 100 g 24 kr 30 kr

101 - 250 g 45 kr 51 kr

251 - 500 g 76 kr 82 kr

501 - 1000 g 116 kr 133 kr

1001 - 2000 g 210 kr

Brevstørrelse
Småbrev Mediumbrev Storbrev

højst
23 x 17 x 
0,5 cm

højst
33 x 23 x 2 cm

Længde + bredde + 
tykkelse = højst 90 cm

23 x 17 
cm

33 x 23 
cm

0,5 cm
tykkelse

2 cm
tykkelse

l+b+t
90 cm

Nye posttakster 01.01.2013
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Hej til jer alle.
 
Så har jeg været på en spændende tur til 
Stockholm - ikke mindre til et meget specielt 
arrangement på Det kongelige Kunstaka-
demi i Stockholms hjerte. Det ligger smukt 
overfor Slot og Rigsdag - en imponerende 
bygning. Her var der udgivelse af nordisk 
samtidskunst mellem Færøerne og Sverige, 
og det var virkelig interessant.
 
De to kunstnere det drejede sig om var: 
Edward Fuglø, en fremragende færøsk kunst-
ner, der bor i Klaksvík, og som vi alle kender 
fra hans frimærkeudgivelser, bl.a. Nordoya - 
Tunnellen, Sælkvinden, Europamærket med 
spejdermotivet, Livet i stengærdet og mange 
andre.
 
Jan Håfström har repræsenteret Sverige ikke 
mindre en 4 gange ved den berømte og pre-
stigefulde (prestigefyldte?) Venedig Bienale, 
så for Edward Fuglø var det en ære, at være 
med i dette spændende projekt.

Det hele drejede sig om en "parafrase", 
direkte oversat betyder det: "en fri bearbejd-
ning af en anden kunstners værk".
 
Denne gang er der tale om svensk kunstners 
parafrase over en færøsk kunstners værk og 
omvendt.

Idéen med det hele kom fra direktøren i Nor-
dens Hus i Tórshavn, Niels Halm og på hans 
initiativ, startede det hele med at Jan Häf-
ström besøgte Færøerne og Edward Fuglø i 
Klaksvík og så "klikkede" det bare. Jan Håf-
ström så et landskabsmaleri af Edward Fuglø 
(”Favorite Campingspot") og fandt ud af, at 
dette kunne bruges til et eller andet og så 
kom samarbejdet i gang.
 
Jan Håfström  skabte et frimærke med teg-
neseriefiguren "Fantomet", hvor Mr. Walker 
ser ud over et typisk færøsk landskab og 
malede et frimærke med titlen: "Mr. Walker 
on the Faroes." Pålydende værdi 13,00 DKK.

Udgivelsesevent i Stockholm

Jan Håfström og Edward Fuglø
Fotos: Dávur Winther
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Edward Fuglø har lavet et frimærke, hvor 
han lader nogle spanske kutteklædte munke, 
som Jan Håfström har malet, bære et kæm-
pemæssigt fugleæg, i stedet for den origi-
nale kiste, som den første kutteklædte mand 
ellers bar. Frimærket har fået titlen: "Egg 
Procession for Jan". Pålydende værdi 21,00 
DKK.

Svanbjørg Manai fra det færøske Posta 
havde nok at gøre sammen med en af de 
kendteste kokke i Stockholm Stefan Eriks-
son, at servere færøsk mad for de inviterede 
gæster, der omfattede både abonnenter, for-
fattere, malere, frimærkekunstnere, radio-
værter og redaktører.

Flere af disse gæster deltog i en rundbords-

samtale før udstillingens åbning, og det var 
vældig interessant "at være en flue på væg-
gen".

Der er blevet lavet 50 spændende passepar-
tout - alle signerede af de to kunstnere med 
de to frimærker, og hvis der er nogen tilbage, 
når denne artikel skrives koster de 600,00 
DKK pr. stk. og kan bestilles hos færøske 
Posta. 

Med frimærkehilsen til jer der læser dette 
lille inserat

Birgitte Rostoft



12

FO 724 A FO 724 B

FO 725 FO 726 FO 727 FO 728

FO 729 FO 730

FO 733

FO 734

FO 735 FO 736 FO 737 FO 738

Vælg årets frimærke 2012
- 1. Præmie er en rejse til Færøerne!
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FØROYAR 13KR
JAN HÅFSTRÖM  - MR WALKER ON THE FAROES 2012

FØROYAR
EDWARD FUGLØ  -  EGG PROCESSION FOR JAN 

21KR
2012

FO 731-732

FO 739-744 FO 747

FO 748 FO 749

FO 745 FO 746

Årets smukkeste 
frimærke 2012 er:

Klip kuponen ud og send den til os eller stem på vores hjemmeside www.stamps.fo   
Sidste frist for at deltage er den 15. mars 2013!

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

E-mail:

Kundenr.:

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

E-Mail:

Dette års store 1. præmie er endnu en gang en rejse 
til Færøerne. Rejsen er for en person og vinderen 
kan vælge at rejse med fly eller skib i sommeren 
2013. Fire nætter på hotel efter aftale med fuld 
pension er indkluderet. 

Vinderen af andenpræmien får et eksemplar af den 
nye årbog 2012. 

Til sidst trækkes der lod om 5 eksemplarer af 
årsmappen 2011.
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FØROYAR 6
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EDWARD FUGLØ 2009

V ER J I Ð  P Ó L A R  O G J Ø K L A R

FØROYAR 8
EDWARD FUGLØ 2009

10

Leynar 2009
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Astrid Andreasen 2009
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Altartalvan í Hattarvíkar kirkju Oggi Lamhauge 2009

FO 659-660
FO 667-668

FO 669-671

FO 675-676FO 672

Europa 2009

Sepac 2009

Årets slutsalg 
Sidste salgsdato for ovenstående frimærker 
og frimærkeprodukter er den 31. december 
2012.

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.
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FO 651-658

FO 659-660

FO 661-666

Årsmappe 2008
Årbog 2008

Hæftemappe 2008

FDC-mappe 2008



7 KR

Astrid Andreasen 2013

34 KRFØROYAR

Astrid Andreasen 2013Hummari Nephrops norvegicus

23 KRFØROYAR

Astrid Andreasen 2013Djúphavsrækja Pandalus borealis

Taskukrabbi Cancer pagurus Tannkrabbi Chaceon affinis

FØROYARFØROYAR 9 KR

Astrid Andreasen 2013

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 25. februar 2013

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkeformat:
Miniarkformat:
Kunstner:
Gravør:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Den færøske båd
25.02.2013 
9 x 7,00 DKK
FO 7750-758
25,50 x 22,72 mm og 65,88 x 22,72 mm
125 x 90 mm
Edward Fuglø
Martin Mörck
Offset/Ståltryk 
Beijing Stamp Printing House, Kina
Småbreve på Færøerne 0-50 g
 

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

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

Sepac 2013 - dyrebørn
25.02.2013
12,50 DKK
FO 759
63 x 23,52 mm
Marita Gulklett
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve til Europa, 0-50 g

Alt godt fra havet
25.02.2013
7,00, 9,00, 23,00 og 34,00 DKK
FO 760-763
40 x 29 mm
Astrid Andreasen
Offset 
LM Group, Canada
Små og mediumbreve på Færøerne 0-50 g og 
storbreve udenfor Europa 0-50 g og 51-100 g

Prøvetryk

Prøvetryk


