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Magna Carta 800 år
Prøvetryk

I juni i år er der gået 800 år siden et af ver-
denshistoriens mest betydningsfulde doku-
menter, Magna Carta, blev beseglet ved 
Runnymed i Berkshire. Dokumentet var 
resultat af en opgørelse mellem kong John 
I og de baroner som havde gjort oprør mod 
hans undertrykkende styre. 

Kong John I
Da kong Richard I (Richard Løvehjerte) døde i 
1199, blev hans yngste bror John (1166 – 1216) 
udråbt til konge af England. Med i købet fik 
han Irland og store dele af vestlige Frankrig. 
I 1202 udbrød der krig mellem Kong John og 
Frankrigs konge, Philip II (1165 – 1223), som 
førte til at kong John mistede de franske 
besiddelser i 1204. 

Det følgende årti brugte kong John sine kræf-
ter på at vinde de tabte besiddelser tilbage. 
Efter det endelige nederlag for kongen og 
hans allierede ved Bovines i 1214, havde han 
tæret så meget på tilliden og skabt så megen 
fjendskab og frygt hos sine håndgangne 
baroner, at de gjorde oprør imod ham.

Baronernes oprør
Kong Johns udmattelseskrig med fransk-
mændene havde efterladt England i poli-

tisk krise over forhøjede skatter og regulær 
undertrykkelse. Utilfredsheden med kongen 
var stor og ledte til sidst til regulært oprør. Da 
Kong John kom tilbage efter det afgørende 
nederlag ved Bouvines i 1214, blev han mødt 
med krav om reformer fra en stor del af de 
baroner og adelsmænd, som ellers udgjorde 
kernen af hans magtposition. Parterne mød-
tes ved Runnymede ved Themsen, mellem 
Windsor og Staines – og det var her at den 
første version af Magna Carta kom på bordet 
og blev bekræftet med kongens segl.

Magna Carta
Det revolutionerende med Magna Cartas 
tilblivelse var, at man her for første gang 
på skrift søgte at begrænse kongens magt. 
Ideen var at udstede en uantastelig lov som 
også omfattede kongemagten og forhindre 
kongen i at udnytte sine magtbeføjelser. Det 
indeholdt passager om individets og grup-
pers rettigheder og gik endog så vidt som 
at foreslå muligheden for at fratage kongen 
hans beføjelser, hvis han skulle overtræde 
gængse regler i sin magtudførelse.

Der er 63 klausuler eller bestemmelser i den 
originale udgave af Magna Carta. De fleste af 
dem omhandler regulering af feudal praksis, 
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Kong John

Kong Johns store segl.

bestemmelser for byer, handel og de konge-
lige skove. Derudover er der bestemmelser 
for afvikling af gæld og kirkens rettigheder. 
Men de mest betydningsfulde omhandler 
individets juridiske rettigheder overfor staten 
og begrænsning af kongemagtens magt.

Kong John efterlevede aldrig kravene i Magna 
Carta og inden der var gået tre måneder fik 
han pave Innocent III til at erklære brevets 
bestemmelser ulovlige. Men kimen var sået. 
Magna Cartas indhold var blevet spredt i 
landet og havde slået rod. Der udbrød bor-
gerkrig hvor de fleste af baronerne kæmpede 
for principperne i Magna Carta. De fik den 
nye franske kronprins Louis til at acceptere at 
blive konge af England og den skotske Konge 
Alexander II at besætte det nordlige England.

I 1216, da størstedelen af landet var under 
rebellernes kontrol, døde kong John pludse-
lig af dysenteri. Kongens få tilbageværende 
støtter og pavens repræsentant besluttede 
derfor at udråbe hans ni årige søn Henry til 

konge og sendte breve til lederne i den nye 
konges navn, hvor de bekræftede Magna 
Cartas bestemmelser og opfordrede baro-
nerne til at sværge troskabsed til Henry III. 
På dette tidspunkt var der opstået gnidnin-
ger mellem Louis og rebellerne og mange af 
baronerne gik derfor over til barnekongens 
side.

Opfølgerne
I tiden op til kong Henrys myndighedsalder, 
blev Magna Carta bekræftet og omskrevet 
flere gange. Brevet blev kendt overalt i lan-
det og ideerne fæstede langsomt rod. Den 
kontroversielle klausul om at kongen kunne 
blive afsat af baronerne blev dog tidligt fjer-
net. 

Men i den kommende tid fik baronerne 
større indflydelse. I 1258 gennemførte en 
gruppe under ledelse af Simon de Montfort 
de såkaldte Oxford bestemmelser, hvor kon-
gen reelt blev underlagt et råd af udvalgte 
mænd.
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Selv om Magna Carta i den følgende tid 
undergik store forandringer, og baronernes 
magt over kongen blev fjernet efter en royal 
offensiv under ledelse af kronprins Edward, 
bestod mange af reformerne, også efter at 
Edward blev konge. De lokale forsamlinger 
med lavadelens landejere og landsbyrepre-
sæntanter bestod - og i løbet af det fjortende 
århundrede udviklede disse forsamlinger og 
deres modstykke, højadelens royale kreds, 
sig til noget der minder om vore dages tokam-
mer parlament med over- og underhus.

Arven efter Magna Carta
Magna Cartas grundlæggende ideer gik igen 
i udviklingen af den engelske statsadmini-
stration gennem århundrederne og spredte 
sig endog ud over landets grænser. Måden 
hvor vor egen forfatning opdeler myndig-
hedsudøvelsen med lovgivende, dømmende 
og udøvende magt, kan delvis spores tilbage 
til det hastigt formulerede dokument på en 
ubetydelig engelsk eng i 1215. 

På frimærket har vi gengivet den mest 
kendte passage fra det oprindelige Magna 
Carta brev:

”Ingen fri mand skal arresteres, fængsles, 
fordrives, erklæres fredløs eller ruineres på 
nogen måde, ej heller retsforfølges, undta-
gen ved lovlig dom af sine ligemænd og lan-
dets love!”

Anker Eli Petersen

Baggrunden på frimærket er en afskrift af dele 

af 61. klausul i det oprindelige Magna Carta fra 

1215. Denne klausul siger, at baronerne skal kunne 

afsætte kongen eller sætte ham under administra-

tion, hvis denne overskrider sine magtbeføjelser. 

Den 61. klausul, blev, som man kunne forvente, 

fjernet fra senere udgaver af Magna Carta – men 

den er kimen til det konstitutionelle monarki vi ken-

der i dag.

Sammen med teksten er kong Johns store segl 

afbildet.

Frimærkets sorte tekst er en afskrift af den 39. 

klausul, som siger at ingen fri mand skal retsforføl-

ges af andre instanser end en upartisk domstol og 

ifølge landets love.
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Breve indland

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 8,50 11 12 kr 

51 - 100 g 15 17 kr

101 - 250 g 26 29 kr

251 - 500 g 39 39 kr

501 - 1000 g 51 51 kr

1001 - 2000 g 63 kr

Europa og Norden

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 17 19 20 kr

51 - 100 g 22 24 26 kr

101 - 250 g 44 44 kr

251 - 500 g 71 71 kr

501 - 1000 g 108 108 kr

1001 - 2000 g 208 kr

Europa, Norden og A-breve til  
Island

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 12 14 15 kr

51 - 100 g 18 19 kr

101 - 250 g 37 41 kr

251 - 500 g 57 59 kr

501 - 1000 g 89 89 kr

1001 - 2000 g 115 kr

Øvrige udland

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 19 23 26 kr

51 - 100 g 23 36 36 kr

101 - 250 g 68 68 kr

251 - 500 g 90 90 kr

501 - 1000 g 164 164 kr

1001 - 2000 g 258 kr

Øvrige udland

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 14 18 21 kr

51 - 100 g 29 32 kr

101 - 250 g 56 59 kr

251 - 500 g 88 89 kr

501 - 1000 g 129 143 kr

1001 - 2000 g 219 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 01.01.2015
Alle priser er i danske kroner (DKK)
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Kvinders valgret i 100 år

Prøvetryk

I 1915 fik de færøske kvinder valgret til begge 
tingene i den danske rigsdag, folketinget og 
landstinget. Den 5. juni 1915 blev grundloven 
ændret, og som en del heraf fik kvinderne 
valgret. Året efter vedtog Færøernes Lagting 
ændringer i lagtingsloven således at kvinder 
også fik valgret til det færøske Lagting.

Første gang kvinderne deltog i et politisk 
valg, var til lagtingsvalget i 1918. De havde 
dog deltaget i folkeafstemningen i 1907 om 
spiritusloven, Lov for Færøerne om Handel 
med og Udskænkning af berusende Drikke, 
der var et forbud imod offentlig udskænk-
ning af spiritus. Og til kommunelaget i 1909 
havde kvinder haft mulighed for at afgive sin 
stemme.

Kvindebevægelsen havde sin spæde begyn-
delse i USA i midten af 1800 tallet, og kravet 
om stemmeret og valgdeltagelse var med fra 
start. Ideerne nåede til vores breddegrader 
omkring århundredeskiftet 1800 – 1900, og 
de nordiske lande var forrest i kampen om 
valgret til kvinderne.

Kampen om kvinders valgret var forskel-
lig fra land til land. I Amerika var der ikke 
de militante oprør som i England, hvor det 
er blevet sammenlignet med slaveoprør. 
Vejen til kvindelige rettigheder og valgret lå 
i hænderne på mænd der sad ved magten, 
og det var op til dem hvor hord om kampen 
hos pionererne skulle blive. På Færøerne var 
der ingen strid om rettigheder til kvinder, og 
kampen om valgret var først og fremmest 
vundet i Danmark.

På trods af valgret var der langt imellem 
kvinderne på den politiske arena de næste 
mange år. Kvindens vilkår i samfundet, spe-
cielt på arbejdsmarkedet gennemgik store 
forandringer i tresserne, og da de på alvor 
kom ud på arbejdsmarkedet, blev de også 
synlige i det politiske liv.

I de rebelske tressere og halvfjerdserne 
vilde kvindebevægelsen forandre den gamle 
opfattelse som naturligt gav manden bedre 
rettigheder og privilegier i samfundet, de 
vilde skabe solidaritet i mellem kvinderne og 
udglatte den ujævnhed der var imellem køn-
nene. 
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I halvfjerdserne blev fundamentet lagt for 
kvindelig deltagelse i det politiske liv. Med 
kvindelig repræsentation i Lagtinget blev 
jævnbyrdighed imellem mand og kvinde sat 
på den politiske agenda.

De første kvindelige lagtingsmedlemmer 
arrangerede kvindeting, så de færøske kvin-
der kunne vænne sig til kvindelige politikere. 
Men de fik ikke tilladelse til at holde disse 
kvindeting i Tinghuset, det skulle kun benyt-
tes til seriøse politiske gøremål og ikke til 
“fjant og fjas”, som en tingmand udtalte sig.

Kvindetingene blev så holdt på andre loka-
liteter i Tórshavn i årene 1979-83 med for-
skellige temaer og diskussioner. Dette var 
græsrodsarbejde og et tidsbillede, men des-
værre stoppede det. På trods af at kvindetin-
get ikke nåede det oprindelige mål, at påvirke 
de politiske partiers arbejde i tinget, så blev 
flere af deltagerne på disse ting politisk 
aktive og efterfølgende stillede op til både 
lagtings- og kommunevalg 

Den første kvinde der kom i tinget var Malla 
Samuelsen for selvstyrepartiet. Det var i 
1964, men som suppleant sad hun kun i kort 
tid.

I 1978 blev de første kvinder valgt i Lagtin-
get, de var Jona Henriksen, socialdemokra-
terne (hun var suppleant 1975-78) og Karin 
Kjølbro, republikanerne.

Første kvindelige minister var Jóngerð Pur-
khus, som i 1985 blev udråbt til minister for 
Finans og miljø.

I 1993 fik færinger første og hidtil eneste 
kvindelige lagmand. Det var Marita Peter-
sen, socialdemokraterne, lagmand fra januar 
1993 til september 1994. Efter valget blev 
Marita Petersen valgt til lagtingsformand, 

som den første kvinde. Til det danske folke-
ting er en kvinde valgt, Lisbeth L. Petersen, 
sambandspartiet, blev valgt i 2001.

Tankerne omkring det politiske arbejde er 
gået gennem store forandringer disse 100 år. 
Den politiske tone kunde til tider være bidsk 
og nedsættende da diskussionen om kvin-
ders valgret og politisk deltagelse var for 100 
år siden.

Men i dag har alle de politiske partier det som 
erklæret mål at kvinderne skal have større 
politisk repræsentation. Demokratia arbejder 
tværpolitisk for at styrke kvinderne politisk. 
Ligestillingsloven var tingkvindernes første 
politiske barn, den blev vedtaget i 1994, 15 
år efter at de første kvinder i Lagtinget satte 
frem loven om ligestillingsnævn.  

Kvinderne har i dag en naturlig plads i det 
politiske liv. I 1978 blev der valgt to kvinder 
og i 1998 fire kvinder. I 2012 var der ni kvin-
der i Lagtinget, 27,3% af tingfolket. På den 
anden side er kun en ud af syv ministre en 
kvinde.

Nogle politiske partier har bundet sig til lige-
stilling til valgopstilling, og det ser ud som 
om at der er bred enighed om ligestilling. 
Men trinet synes at være højere for kvinder, 
og tingkvinder er enige om at det hele tiden 
er nødvendigt arbejde hårdt for at få kvinder 
at deltage i politik.

Óluva Klettskarð
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Vagar lufthavn – ny terminal
Den 18. juni 2014 blev den nye terminal 
på Vagar lufthavn taget i brug. Et moderne 
bygningsmonument i stål og glas, tilpas-
set den specielle færøske topografi. Ifølge 
arkitekterne bag projektet, er det historien 
bag lufthavnen som har inspireret udform-
ningen af bygningen - de store buede tage 
er en hyldest til englændernes barakker, da 
de byggede lufthavnen i forrige del af anden 
verdenskrig. Samtidig har man lavet store 
åbne glaspartier ind mod landingsbanen for 
at skabe indtryk af rejse og åbne vidder.

Terminalbygningen indeholder stort set to 
sektioner, en ydre hal hvor udrejsende pas-
sagerer ankommer til lufthavnen og en 
større lukket ankomst- og afgangshal bag 
check ind og security pultene. I modsætning 
til den gamle terminal, som havde et tem-
melig begrænset toldfrit område, er den nye 
ankomst- og afgangshal rummelig og åben, 
med toldfri butikker og café til de rejsende.

Den nye terminal er det andet projekt i de 
udvidelser, som startede i 2007 da Færø-
erne overtog lufthavnen fra det danske 
luftfartsvæsen. Det første projekt var at 
forlænge den daværende 1250 meter lange 
landingsbane til 1800 meter og installere 

et moderne ILS indflyvningssystem, så fly 
kunne lande i al slags vejr. Udvidelsen af 
landingsbanen blev færdiggjort i 2011 og har 
skabt langt større kapacitet for lufthavnen, 
som nu kan tage imod større fly, levere en 
forbedret regularitet og større sikkerhed for 
flyene.

Forlængelsen af landingsbanen medførte 
at det færøske luftfartsselskab Atlantic 
Airways kunne indsætte større fly på ruten 
Vagar – København og oprette destinationer 
andre steder i Europa. Man indkøbte et Air-
bus 319 fly i 2011 og i løbet af et år rådede 
man over yderligere to fly af samme flytype. 
Airbus flyene har forbedret rejsekomforten 
og kapaciteten betydeligt samt skåret ned 
på rejsetiden mellem Vágar lufthavn og de 
forskellige destinationer.

Kort om lufthavnens historie
Som før nævnt, var det den britiske besæt-
telsesmagt som i 1942 påbegyndte arbejdet 
med at bygge en lufthavn på Færøerne. Man 
valgte af forskellige årsager at lægge den 
ved Sørvágur på øen Vágar, bl.a. på grund 
af den store sø Leitisvatn i nærheden, hvor 
vandfly også kunne lande.
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De oprindelige planer omfattede en lufthavn 
med tre landingsbaner, men arbejdet trak ud 
og da den første bane stod færdig i efteråret 
1943, havde den strategiske fordel med en 
luftbase på Færøerne ændret sig. Det blev 
derfor ved den ene landingsbane, og da RAF 
i september 1944 forlod basen, skænkede de 
den som gave til det færøske folk. Landings-
banen var dengang 1096 meter lang.

Efter krigen opstod der interesse for regulær 
flytransport til og fra Færøerne og i 1946 
oprettede man ”Føroya Flogfelag”, som med 
et lejet DC-3 fly arrangerede rejser til og fra 
København, via Prestwick i Skotland. Dette 
første forsøg, som startede 1. juli, stoppede 
igen allerede i september samme år efter-
som projektet ikke hang økonomisk sammen. 
I december 1946 købte selskabet med støtte 
fra det offentlige, et nyt fly til ruten. Men 
allerede efter tre dage, gik flyet i stykker og 
kunne ikke repareres.

Derefter lå lufthavnen øde hen i mange år, 
til det islandske selskab ”Flugfélag Íslands” 
i 1963 begyndte regulær rutefart mellem 
Færøerne, Danmark og Island. Man udførte 
forbedringer på landingsbanen og byggede et 
hus med flytårn, som også fungerede som 

terminal. Derudover byggede man også en 
lille brandstation ved lufthavnen.

I begyndelsen af halvfjerdserne begyndte det 
danske selskab Mærsk Air regulær ruteflyv-
ning mellem Vágar og København. I årene 
1978 – 80 forlængede man banen fra 1100 til 
1250 meter, så Mærsk også kunne benytte 
jetfly på ruten.

I 1988 begyndte det færøske selskab Atlan-
tic Airways at flyve på ruten mellem Vágar og 
København med et indkøbt British Aerospace 
fly, og samme år byggede man en ny termi-
nal til lufthavnen. Atlantic Airways voksede 
sig store og udvidede deres flåde af fly og 
Mærsk Air nedlagde i 2004 deres flyrute på 
Færøerne.

Siden skete ikke meget med lufthavnen før i 
2007, hvor Færøerne overtog ansvaret fra de 
danske luftfartsmyndigheder. Man forlæn-
gede landingsbanen, som allerede beskrevet 
ovenfor, installerede ILS systemet og byg-
gede den ny terminal.

Anker Eli Petersen

Foto: Jógvan Helgi Hansen
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Den 26. maj 1833 sejlede den engelske rej-
sende George Clayton Atkinson (1808-1877) 
fra Newcastle med skibet Peggy på vej til 
Færøerne og Island for at studere naturhisto-
rie. Af speciel interesse var fuglelivet, områ-
dets geologi og folkelivet. Inden dette havde 
han rejst rundt i Hebriderne og på Shetlands-
øerne. Han ankom til Færøerne sammen 
med to andre, William Cookson og William 
Proctor. Rejsen til Færøerne og Island varede 
i alt tre måneder. 

Clayton Atkinsons rejse er ikke så kendt på 
Færøerne, men da Elisabeth II, dronning af 
England, besøgte Island i juni 1990, havde 
hun rejseberetningen Journal of an Expedition 
to the Feroe and Westman Islands and Ice-
land 1833 by George Clayton Atkinson med 
som gave til daværende islandske præsident 
Vigdís Finnbogadóttir. Det er ikke så kendt 
på Færøerne, at Clayton Atkinson ikke kun 
rejste til Island, men også til Færøerne. Her 
finder vi således nogle af de mest sjældne 
beretninger og billeder, som er bevarede 
sammen med Stanleys rejse i 1789 og den 
franske La Recherche rejse til Færøerne i 
1839. Tiden mellem Stanleys rejse og for 
eksempel Maria-rejsen i 1854 (der findes 
Posta frimærkeudgaver fra disse rejser) er 
ikke særligt velbeskrevet af rejsende. De få 

rejsende i det 18. og i begyndelsen af det 19. 
århundrede efterlod stort set ingen tegninger 
eller malerier. Derfor er Clayton Atkinsons 
rejse et hovedværk inden for topografiske 
skildringer af Færøerne.

Før Clayton Atkinsons rejse var englænde-
ren Joseph Banks (1743-1820), Sir William 
Jackson Hooker (1785-1865) og skotten Sir 
George Steuart Mackenzie (1780-1848) de 
mest kendte rejsende i Nordatlanten. Såle-
des også geologen Walter Calverly Treve-
lyan (han var der i 1822 og 1837). Clayton 
Atkinson kendte disse rejsende indgående. 
Vi skal helt frem til 1840’erne før det blev 
mere almindeligt at rejse til Færøerne. Her er 
værd at nævne eventyreren Sir Richard Fran-
cis Burton, der kom til Færøerne i 1875, og 
den victorianske designer og digter William 
Morris, som rejste til Færøerne i 1871. 

Første gang Clayton Atkinson mødte færin-
ger var ombord på et fransk smugler- og  
handelsskib i Vágar. Franskmændene købte 
varer fra færingerne, så som fåreskind, æg 
og mælk, mens færingerne til gengæld købte 
varer som rødvin og cognac. Denne handel 
foregik uden om den Kongelige Monopolhan-
del.

Atkinsons rejse til 
Færøerne i 1833 Prøvetryk
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Færingerne blev siddende i deres robåde, da 
de var bange for kolera. De havde ikke megen 
interesse i penge, men byttede hellere varer. 
Clayton Atkinsons vurdering af færingerne 
var sålydende: ”De var et besynderligt kom-
pagni”. Senere, da Clayton Atkinson kom til 
Tórshavn, synes han, at byen var smuk. Her 
mødte han mange førende færinger og dan-
ske embedsmænd, herunder politimesteren 
Christian Pløyen (1803–1867).

Folk i Tórshavn var glade for Clayton Atkin-
son, og de fulgtes med ham over hele landet. 
De havde fælles interesser og diskuterede 
bl.a. litteratur. Atkinson vurderede, at færin-
gerne var ærlige, troende, lærde og så var de 
smukke, i hvert fald mens de var unge. Ellers 
anså han færingerne som ”Damer og herrer, 
som vi finder dem alle andre steder”.

Clayton Atkinson var både maler og natur-
historiker. Foruden dette, var han også en 
ny slags følelsesmæssig rejsende, der søgte 
efter skønhed og ligevægt i alle ting. Vi ser 
også, at hans billeder af Færøerne og af 
færingerne er inspireret af spirende romanti-
ske tanker. I sin bog udviste han stor respekt 
for de folk, han skrev om. Således minder 

han også om det 18. århundredes rejsende, 
som f.eks. Sir John Stanley, som vi ofte kal-
der “gentlemen”-rejsende.

De billeder, der er valgt til dette miniark, blev 
først tegnet af  Clayton Atkinson som skitser. 
Efterfølgende blev de malet som akvareller 
af Thomas Miles Richardson (1784-1848). 
Han var en kendt maler i England på denne tid 
og blev ofte sammenlignet med den berømte 
maler William Turner. På billederne ser vi en 
færøsk vandmølle. Klippeformationen Trøll-
konufingur (Troldkonens finger) på øen Vágar, 
foruden et vandfald på den samme ø. Tórs-
havn, foruden en naturskildring af bl.a. øerne 
Koltur og Hestur. Der er i alt 29 plancher i 
farver. Mindst fire kunstnere, som vi kender 
til, har tegnet og malet disse billeder. De 
mest kendte, er foruden Clayton Atkinson 
(der mest tegnede fugle og folkeliv), T. M. 
Richardson og Henry Perlee Parker (der var 
lige så velanset som Richardson i samtiden). 
Også T.M. Richardsons søn har malet flere 
af billederne.

Kim Simonsen
Ph.d og Mag.Art
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Hvalspýggja Aurelia aurita 8 KRFØROYAR
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Levsa Cyanea capillata
FØROYAR 50

KR15
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Hvalspýggja Pelagia noctiluca

50
KR18FØROYAR
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Hvalspýggja Beroe cucumis26 KRFØROYAR

Vælg årets frimærke 2014
1. Præmie er en rejse til Færøerne!
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FO 796

FO 797

FO 784-785

FO 792-795

FO 798 FO 799

Årets smukkeste 
frimærke 2014 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. marts 2015!

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Land:

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 én person 
og vinderen kan vælge at rejse med fly eller 
skib i sommeren 2015. Fire nætter på hotel 
efter aftale med fuld pension er indkluderet. 

Vinderen af andenpræmien får et eksemplar 
af den nye årbog 2014. 
Desuden trækkes der lod om 5 eksemplarer 
af årsmappen 2013.
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FO 700FO 688-689

anker eli 2011

FO 701-702 FO 703-704

Ketta Felis silvestris catus               Edward Fuglø 2011

FØ
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R

6 KR

Ketta Felis silvestris catus               Edward Fuglø 2011 FØ
RO

YA
R

10
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R

FO 708-709

FO 718

FO 719-721

FO
 7

19
-7

21

ELLISAKFØR
FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FO 719-721

FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FØROYAR

Edward Fuglø, 2011 13 KR

FO 427

Årets slutsalg 
Sidste salgsdato for ovenstående frimærker 
og frimærkeprodukter er den 31. december 
2014.

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 722-723

FO 705-707

PPY002010 FDM002010

Årsmappe 2010

Årbog 2010

FDC-mappe 2010

Færøsk/dansk: PPZDKVI10
Engelsk/tysk: PPZENVI10

Katte, selvklæbende hæfte
PPN000211

Julesange 2, hæfte
PPN000911
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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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Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 23. februar 2015

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkeformat:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Kvinders valgret i 100 år
23.02.2015
36 DKK
FO 801
40 x 45 mm
Edward Fuglø
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Stor- og mediumbreve til andre lande, 51-100 gr.

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

Magna Carta 800 år
23.02.2015
24,00 DKK
FO 800
24,9 x 42 mm
Anker Eli Petersen
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Mediumbreve til Europa, 51-100 gr.

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

Vagar Lufthavn
23.02.2015
8,50 og 15,00 DKK
FO 802-803
30 x 40 mm
J. H. Hansen / A. E. Petersen
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr. og storbreve 
på Færøerne, 51-100 g

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Numre:
Frimærkestørrelse:
Miniark, størrelse:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Atkinson expeditionen i 1833
23.02.2015
4 x 8,50 DKK
FO 804-807
30 x 40 mm
91 x 94 mm
Kim Simonsen og Anker Eli Petersen
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr.

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

* er også 
udgivet 
i hæfte 
med otte 
frimærker


