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Provisoriemærkerne fra 1940-41
- 75 års jubilæum
Når vi sammenligner 2. verdenskrig med

gen brød ud i september i 1939, og Danmark

1. verdenskrig, så gentog historien sig i stor

først blev besat den 9. april 1940.

stil på Færøerne: Øerne blev endnu en gang
isoleret fra resten af kongeriget, og den ene-

I den første tid var postforbindelsen nogen-

ste forbindelse med omverdenen gik over

lunde regelmæssig, men i efteråret 1939

Storbritannien og delvis Island. Snart var

krævede de britiske myndigheder at rederi-

varemangel hverdag, og allerede i 1939 blev

erne, bl.a. DFDS og Bergenska, som sejlede

rationeringsmærker taget i brug.

mellem Danmark og Færøerne med post
skulle lægge til i Kirkwall til inspektion, dvs.

Det var også skæbnens ironi, at frygten og

censur. Konsekvensen blev at disse to rede-

truslen om frimærkemangel opstod på post-

rier allerede i februar 1940 bebudede, at de

huset i Tórshavn i 1940, ganske som i 1919,

ikke længere tog post med på ruten.

hvorfor postmester Johan Danielsen selvfølgelig allerede kendte til situationen.

Det var derfor ikke deciderede krigshandlinger, men mere de førnævnte årsager samt

Danielsen vidste, at beholdningen af fri-

sejladsen (som blev besværliggjort på grund

mærker med de vigtigste pålydende værdier

af bl.a. meget is i Skagerrak og Kattegat),

næppe var tilstrækkelig, mens beholdningen

der forårsagede, at de nødvendige frimærker

af frimærker med andre værdier nok ville

ikke kom til Færøerne, inden Danmark blev

række længere.

besat den 9. april 1940. Samtidig blev de
første 250 soldater sat på land på Færøerne
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Forudsætningerne for at få flere frimærker

den 13. april 1940. Den sidste, ordinære for-

til Færøerne var ikke de bedste, selv om kri-

bindelse der kom fra Danmark til Færøerne,

Det gamle posthus í Tórshavn
Johan Danielsen, postmester
"FRANCO BETALT" stempel

viste sig at være “Islandsk Falk”, som lagde

En af de første løsninger som Danielsen

til i Torshavn den 23. februar 1940.

arbejdede med, var at fremstille håndstempler med “FRANCO BETALT” pålydende 5 øre,

Situationen for postmester Danielsen blev

10 øre og 20 øre. Der blev lavet fire sæt til

ikke bedre af, at amtmanden Hilbert - sik-

brug i Tórshavn, Klaksvík, Tvøroyri og Vágur.

kert for at stadfæste sin position som “The

Men Danielsen skiftede mening. Han kunne

Governor” på Færøerne erklærede, at de

ikke lide denne utraditionelle løsning. Han

nye danske posttakster skulle træde i kraft

valgte derfor den kendte løsning fra 1919,

på Færøerne den 10. juli 1940. Dette gjorde

nemlig at posthusene skulle klare sig længst

han, selv om ingen vidste, hvornår eller hvor-

muligt med overtrykte frimærker. Franko

dan Færøerne kunne få nye frimærker, der

håndstemplerne blev derfor lagt i skuffen i

svarede til de nye posttakster, hvor f.eks.

første omgang.

taksten på et almindeligt brev steg fra 15 til
20 øre.

Overtrykte frimærker taget i brug
Da beslutningen blev taget om at overtrykke

Postmester Danielsen havde allerede den

de første frimærker i efteråret 1940, fik

27. april 1940 skrevet til det internationale

H.N.J. Boghandels trykkeri tildelt en aktiv

hovedpostkontor i Bern (UPU), og bedt dem

rolle. Det blev overkontrollør Laurits D. Han-

om at sørge for, at danske frimærker kunne

sen, der som virkende postmester, stod for

blive fremsendt til Færøerne via neutrale

dette arbejde, da Danielsen på dette tids-

lande. Ingen var dog sikker på, om dette rent

punkt var sygemeldt.

faktisk kunne lade sig gøre.
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Øverst: de overtrykte frimærker 1940-41
Nederst: frankeringsmærkerne, udgivet 01.10.2015

To ark af rødt 15 øre ”Karavel” blev brugt

Selv om nogle pakker med frimærker, sendt

som prøvetryk, hvor et 20 tal blev trykt

fra Danmark, kom frem til Færøerne via

over 15-tallet. Disse prøvetryk mislykkedes,

neutrale lande efter det første overtryk blev

da overtrykket ikke var synligt nok. Derfor

lavet, så blev listen over overtrykte frimær-

blev der sat en bjælke under 20-tallet, da de

ker på Færøerne under 2. verdenskrig grad-

1.399 ark blev trykt. Disse blev første gang

vist længere, da forskellige frimærkeværdier

solgt den 2. november 1940.

slap op, som tiden gik.

Overtrykte frimærker i perioden 1940-41:
Værdi Farve
20/15 øre rødt

Nr.

Dato

Oplag/ark

AFA203a

02.11.1940

139.900

50/5 øre vinrødt

AFA246

06.12.1940

25.000

60/6 øre orange

254

21.12.1940

17.500

20/1 øre grøn-sort

196a

02.05.1941

42.500

20/5 øre vinrødt

246

17.03.1941

70.000

Om sommeren 1941 blev 2. oplag overtrykt:
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Værdi Farve

Nr.

Dato

20/1 øre grøn-sort

196

03.06.1941

Oplag/ark
4.000

60/6 øre orange

254

11.06.1941

5.000

50/5 øre vinrødt

246

23.06.1941

2.500

Der er forskel på det første tryk og det andet

Derudover blev der bestilt en frankeringsma-

tryk, hvor afstanden mellem nullerne i over-

skine fra Storbritannien, men den kom dog

trykket er 13 mm. Da H.N.J. var et bogtryk-

først frem i 1943. Kort fortalt blev denne

keri, findes der flere varianter af alle arkene.

maskine ikke brugt særlig meget.

FRANCO BETALT-stemplet taget i brug

Derefter gik det bedre med at få frimærke-

Det var i begyndelsen af 1941, at det blev

forsendelserne frem, og efter 1943, var der

klart for Danielsen og amtmand Hilbert, at

ikke brug for særlige tiltag for at dække fri-

situationen var alt andet end tilfredsstillende.

mærkebehovet på Færøerne.

På trods af nye overtryk blev det nødvendigt
med yderligere tiltag. Det kom endda på tale,

Som et supplement til denne historie kan

at engelske frimærker skulle bruges på Fær-

nævnes, at den kendte frimærkesamler Aage

øerne; men Danielsen og Hilbert blev dog

Tholl, som havde en forkærlighed for den

enige om hellere at vælge løsningen med

færøske posthistorie, sendte en forespørg-

”FRANCO BETALT” håndstemplerne. Senere

sel til postmyndighederne i Danmark den 5.

blev det ene håndstempel ”5 øre” boret ud,

april 1952 om disse overtrykte frimærker fra

dvs. at 5-tallet blev taget væk, så postfol-

1940-41. Tholl ville vide, om det stadigvæk

kene i stedet kunne skrive netop det beløb,

var tilladt at frankere med disse frimærker,

der var blevet betalt for forsendelsen.

og han fik besked på, at det var tilladt. Denne
tilladelse blev dog sat ud af kraft i en skri-

Efter krigen skrev Danielsen, i en redegørelse

velse fra generaldirektøren dateret den 2. juli

angående brugen af disse håndstempler, at:

1953 til postkontoret i Tórshavn, da brugen

”Dette skete i den yderste nød”

af overtrykte frimærker på Færøerne under
2. verdenskrig kun var en foreløbig ordning.

6 øre frimærke solgt for 5 øre
Først i juni måned 1941 kom der en forsen-

Da var det også blevet hverdag på Færø-

delse med frimærker fra Danmark. Disse

erne igen, idet de sidste rationeringsmærker

var yderst velkomne, dog var den laveste fri-

og den øvrige varemangel kom i orden ved

mærkeværdi på 8 øre. På dette tidspunkt var

udgangen af 1952.

beholdningen med 5 øres frimærker tæt på
at slippe op. Derfor skete der noget på post-

Álvur Danielsen

kontoret i Tórshavn, som man nok kan kalde
for en ”verdenssensation”, da postmester
Danielsen sørgede for, at der i perioden fra
26. maj og til 8. september 1941 blev solgt
180 ark af 6 øre frimærket for 5 øre pr stk. da
der var mangel på 5 øre frimærker.
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149 DKK pr. sæt

60 DKK pr. sæt

35 DKK pr. stk.

Juleprodukter 2015
Julepynt

Julekugler

Som det har været tradition for i mange år,

Edwards seks tegninger ses også på begge

så udgiver Posta også julepynt til jul, men i

sider af de flotte julekugler, som du kan

år går vi nye veje.

pynte juletræet med. Julekuglerne måler 8
cm i dia.

Edward Fugløs flotte tegninger af juleevangeliet, som har illustreret julefrimærkerne de

Pris på 6 julekugler i æske: 149,00 DKK

sidste tre år, kan nu også bruges som dekoration på julebordet. Vi har fremstillet et sæt

Julemærker

med seks coasters samt seks store bordskå-

Edward Fuglø har også designet årets jule-

nere, som bliver solgt enkeltvis.

mærker, som illustrerer et flot grafisk juletræ med julelys hvis flammer illustrerer

Pris på sæt med 6 coasters (10 x 10 cm):

forskellige julemotiver.

60,00 DKK.
Overskuddet af julemærkesalget til den færPris på bordskåner (18 x 18 cm):

øske julemærkefond, der har til formål at

35,00 DKK pr. stk.

yde støtte til diverse tiltag for børn og unge
på Færøerne.
Pris pr. ark: 30,00 DKK
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Årsmappe 373 DKK

Årbog 398 DKK
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Tekningar: Edward Fuglø 2015 . www.stamps.fo . stamps@posta.fo
Tekningar: Edward
Fuglø

Julekort 25 DKK pr. sæt

Julemærker 30 DKK pr. ark

2015 . www.stam
ps.fo . stamps@p
Tekningar: Edward Fuglø 2015 . www.stamps.fo . stamps@posta.fo
osta.fo

Julekort

Årbog

Posta udgiver også tre flotte julekort med

Årbogen er vores mest eksklusive produkt

motiver fra julemærkerne. Julekortene er

og sammen med frimærkerne får du serve-

dobbelte og bliver solgt i sæt med tilhø-

ret den interessante historie bag hver udgi-

rende kuverter.

velse med tekst og flotte billeder og
illustrationer.

Pris 25,00 DKK pr. sæt (3)
Bogen, som er udført i flot kvalitet, er fremÅrsmappe

stillet i et begrænset oplag. Alle frimærker

Kunne du tænke dig at modtage alle årets

og miniark er monteret i klemlommer.

frimærker på én gang - nemt og bekvemt?
Så er årsmappen et godt alternativ. Den

Årbogen er på ca. 90 sider og har danske,

indeholder alle årets frimærker og miniark

tyske og engelske tekster. Den er derfor

og sælges til pålydende værdi.

særdeles velegnet som gave til venner i
både ind- og udland.

Pris: 373,00 DKK
Pris: 398,00 DKK
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Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
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Tel. +298 346200
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Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årbog 2015
09.11.2015
398,00 DKK
TrykTeam, Danmark

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årsmappe 2015
09.11.2015
373,00 DKK
TrykTeam, Danmark

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Design:
Trykkeri:

Julemærker 2015
09.11.2015
30,00 DKK
Edward Fuglø
Cartor Security Printing, Frankrig

Forsidefoto: Juletræ i Tórshavn centrum. Foto: www.faroephoto.com.
Layout: Posta Stamps. Trykkeri: Føroyaprent, Færøerne.

Nye udgivelser - november 2015

