Stamps
Færøerne

Nr.

23

Februar 2015
ISSN 1603-0036
1603 0036

Nye frimærkeudgivelser:
- Total solformørkelse
- EUROPA 2015: Gammelt legetøj
- Det færøske flag 75 år
- Min anden rejse til Færøerne

FO 808

FO 809

Prøvetryk

Total solformørkelse 20. marts 2015
Månen kredser om jorden, og jorden kredser

2015 falder den 11. december. Det forholder

om solen. Månen bruger knap en måned til

sig sådan, at månen den 20. marts vil stå

et omløb omkring jorden. 12-13 gange hvert

lige foran solen i en skyggezone, som hastigt

år står månen derfor mellem jorden og solen.

bevæger sig op igennem Nordatlanten et

Så er der nymåne. Månen kan da befinde sig

stykke vest for Færøerne. Derfor bliver

lige foran solen, og så er der solformørkelse.

solformørkelsen 20. marts 2015 total på

Almindeligvis bevæger månen sig dog enten

Færøerne. Skyggezonen er kun få hundrede

over solen eller under solen, fordi månens

kilometer bred, og man må opholde sig i den,

bane omkring jorden ikke er i ekliptika, som

hvis man vil opleve den totale formørkelse.

er jordens bane omkring solen.

Uden om den totale skyggezone kan man
opleve en partiel formørkelse i et meget

Den første nymåne i 2015 falder den 20.

større område, der er tusinder af kilometer

januar, den anden 18. februar, den tredje 20.

bredt.

marts osv. Den tolvte og sidste nymåne i

Månen
Solen
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Jorden

FO 808-809

Anderledes

med

koronaen, såfremt det er skyfrit. Mørkt,

måneformørkelser. De kan kun opleves ved

forholder

det

sig

eller næsten mørkt, bliver det så under alle

fuldmåne. Da befinder jorden sig mellem

omstændigheder.

månen og solen, dvs. måneformørkelser
forekommer ca. 14 dage før eller 14 dage

Den sidste totale solformørkelse kunne

efter

kan

opleves på Færøerne 30. juni i 1954, og den

opleves fra meget store områder på jordens

næste, efter formørkelsen den 20. marts i

skyggeside, fordi jordens skygge er omkring

2015, bliver først i 2245, og den vil kun være

fire gange så bred som månens diameter.

total i landets nordligste del.

I Tórshavn begynder formørkelsen den 20.

En total solformørkelse optræder muligvis i et

marts i 2015 ved, at måneskiven får kontakt

gammelt færøsk sagn. I sagnet Hargarbrøður

med solskiven ca. kl. 8:38:50. Det kommer

fortælles om fire ret uenige brødre, som

lidt an på, hvor iagttageren befinder sig.

boede i Sumba, landets sydligste bygd. Man

Kl. 9:40:52 dækker månen solskiven. Den

ved, at brødrene har levet omkring år 1600. I

totale formørkelse varer i ca. 2 minutter,

sagnet forekommer følgende passage: “Men

og kl. 9:42:53 kommer solen til syne igen.

som de gik og gennede deres får, begge

Klokken 10:47:38 bevæger månen sig igen

parter, og var kommet til Fløur (fårefolden

ud af solskiven, og formørkelsen er forbi.

var ved Hellurók), da kom så pludselig et

Såfremt det er klart vejr, vil man kunne se

mørke ned over dem. De blev meget bange

solen stå i sydøstlig retning ca. 20 grader

og lovede nu anderledes end før, at lod

over horisonten. Øst for solen vil planeterne

Vorherre dem slippe med livet i behold, skulle

Venus og Mars kunne ses, og Merkur vil

de være bedre mennesker. Da lyste det atter

være synlig vest for solen. Det vil også

i mørket; de omfavnede hinanden og lovede,

være muligt at betragte solens atmosfære,

at nu skulle det være slut med al indbyrdes

nymåne.

Måneformørkelser
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Island

Færøerne

Norge

Skotland

strid. Efter dette enedes de så godt, at de var

gennem kikkert, fordi så kan du blive blind

fælles om alting."

på et splitsekund. Kun mens formørkelsen
er total, kan man tillade sig at betragte

Brødrene har her uden tvivl oplevet en total

fænomenet uden øjenbeskyttelse.

solformørkelse. Der er sandsynligvis tale
om den totale formørkelse, som var op ad

På frimærkerne, som udgives i forbindelse

formiddagen den 30. maj i 1612. Hvis det

med den totale solformørkelse, har tegneren

har været skyfrit, har brødrene kunnet se

brugt sin kunstneriske frihed til at tegne

planeterne Jupiter, Venus, Merkur, Mars og

solen øst for Nólsoy. Øen ligger ret øst for

Saturn, og solen har stået i sydøstlig retning

den færøske hovedstad, Tórshavn. Som en

ikke langt fra stjernen Aldebaran.

gigantisk bølgebryder beskytter den byen
mod de store havbølger. I virkeligheden vil

Det er bydende nødvendigt at beskytte

solen kunne ses længere mod syd under

øjnene under en solformørkelse. Betragt

selve formørkelsen.

altid

fænomenet

gennem

godkendte

beskyttelsesbriller. Stir ikke på solen uden
beskyttelse og betragt aldrig solen direkte
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Pól Jespersen

“INFINITIES AND INDIVISIBLES TRANSCEND OUR FINITE UNDERSTANDING,
THE FORMER ON ACCOUNT OF THEIR MAGNITUDE, THE LATTER BECAUSE
OF THEIR SMALLNESS; IMAGINE WHAT THEY ARE WHEN COMBINED.”
Galileo Galilei

DKK 248

JÓANIS SØRENSEN frames Galileo’s grand dream through his lens, he anchors
the mystery of the universe in the humble beauty of Faroese villages, isles,
hills and shorelines. As you turn the pages of this stunning book, you are
drawn into Sørensen’s world. In image after image, you will gaze into the
marvels of the universe with your feet solidly planted on Faroese soil.
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Solformørkelse 2015

Da dette er et helt særligt fænomen, har
Posta Stamps valgt at gøre lidt ekstra ud af
denne frimærkeudgivelse.
Her vises nogle af produkterne, som vi udgiver i forbindelse med solformørkelsen udover
selve frimærkerne og småarket.
Postkort
Fire store postkort hvor af det ene er den
oprindelige tegning til frimærkerne. Billederne på de tre andre postkort er taget af
fotografen Jóanis Sørensen. Disse og mange
flere billeder kan ses i den smukke bog
“Hválv”, som også kan bestilles hos os.
To maximumkort
Postkort med frimærke og stempel på forsiden.
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Hæfte
To selvklæbende hæfter med henholdsvis 4 x 17 DKK og 4 x 19 DKK.

Førstedagskuverter
Førstedagskuverter fås med miniark, frimærkesæt, enkeltmærker samt fire-blokke af solformørkelsesserien.
Specialkuverter
Vi bestræber os på at alle postkort og breve
– frankeret med frimærker fra solformørkelsesserien -, der bliver postet den 20. marts
2015 (datoen for solformørkelsen) og ca. en
uge frem vil blive stemplet med et særstempel med datoen 20.03.2015. Der er muligt
at bestille disse kuverter frankeret med henholdsvis 17,00 og 19,00 DKK.
Helark
10 frimærker er i hvert
helark.
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Europa 2015: Gammelt legetøj
Temaet for årets Europa-udgivelse er gam-

legepladser. Vi legede mellem husene, på

melt legetøj. Edward Fuglø har tegnet en

marken, i åen, ved stranden, i udmarken og

troldtop (kludedukke) og en hornkringle (ring

alle de steder, hvor vores barnefødder gik og

af sammenføjede vædderlamshorn, som

fik lov til at gå.

børn trillede med på marken). For at belyse
denne tid og datidens børnelege har vi valgt

Troldtoppen / kludedukken

at gengive et stykke tekst fra bogen “Føroysk

I sin bog “Gamlar gøtur II” (Gamle stier II)

barnaspøl” (Færøske barnelege) efter Marius

1967 skriver Maria Skylv således om trold-

Johannesen, udgivet i 1979:

toppen:

Gamle færøske barnelege

“For omkring 80 år siden var det sjældent

Vi, der blev født omkring århundredeskifte (år

at se en lille pige lege med dukker. Der var

1900) eller lidt senere, undres tit, når talen

dog flere, som ejede en dukke, som faderen

falder på børn og ungdom.

eller broderen havde købt udenlands og taget
hjem til Færøerne. En sådan dukke var dog

Der kræves af det offentlige, at der skal

ikke beregnet som legetøj for pigen, nej, nej.

gøres noget for børnene, da de ingen steder

Låget blev taget af æsken, som dukken lå i,

har at være. Samtidig er det offentlige fuldt

og skulle der være en hylde i dagligstuen, så

optaget af at finde plads til ungdommen, så

blev dukken sat op på hylden, ellers blev den

de har et sted, hvor de - som det bliver sagt

gemt væk i en kiste. Der kunne den så blive

– kan slå tiden ihjel.

liggende i flere år og muligvis af og til, når
moderen skulle tage noget op af kisten, fik

Det er det, som får os til at undres, for når vi

den lille pige lov at se og måske endda holde

ser tilbage på vores barndom og skal skrive

sin dukke et øjeblik.

lidt om de lege, vi legede dengang, så er
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der ingen ende på hverken vores lege eller

Det var dog ikke nødvendigt at tage ud af lan-

vores legepladser. Det var ingen mindre end

det for at finde noget at lege med, for enhver

selveste Vorherre, som havde givet os vores

mor kunne finde ud af at lave en troldtop

(kludedukke) til sine børn. Hvad troldtoppen

Hornkringlen

har betydet for børn og mødre er ikke til at

Når talen falder på vædderhorn eller vædder-

forstå i dag. I dag er butikkerne fyldt med så

lamshorn, så var det meget almindeligt, at vi

meget, der kan få børneøjne og børnetanker

børn legede med hornkringler (en hornring

til at frydes og strække sig efter. Og hvem vil

lavet af vædderlamshorn). Stejlen blev slået

ikke gerne glæde sit barn? Et andet problem

ud af hornene, og så blev flere horn sat sam-

er dog, at det fuldkomne legetøj, som de får,

men, så de dannede en ring af fire, fem eller

kvæler deres fantasi.

seks horn, og så fandt vi os en bakke, hvor vi
kunne rulle hornkringlen. Det, det drejede sig

Både piger og drenge, (så længe de gik i

om, var at have den hornkringle, som trillede

kjole og var for små til drengelege) legede

mest lige og længst uden at falde til siden.

med troldtoppen. Kroppen var lavet af en
gammel, sammenrullet uldundertrøje, hove-

Nogle gange blev hornkringlen mandsop-

det blev formet og der blev strammet rundt

dækket, medens den med stor fart trillede

om halsen. Det tøjstykke, som blev brugt til

ned ad bakken; Bemandet med kæppe, dre-

arme, var rullet sammen og bundet fast om

jede det sig om at slå så kraftigt til horn-

livet.

kringlen, at den faldt til siden. Det var dog
sin sag, for du måtte være på vagt for at den

En hvid dug dækkede hovedet, inden der

ikke stødte ind i dig, for så kunne du komme

blev strammet om halsen, og nogen gange

til skade. Dette var mere en leg for de store

blev øjenbryn og øjne malet på med en sodet

drenge, de små holdt sig af vejen for disse

håndten. Til røde kinder og læber var rødt

farlige hornkringler og trillede vædderhorn

papir udmærket. Et gammelt forklæde til jul,

i stedet for. Var det et smukt buet vædder-

og så var dukken færdig, for ben havde trold-

horn, så kunne det trille lige langt som nogen

toppen ikke."

hornkringle, inden det faldt til siden.
(Marius Johannesen: “Føroysk barnaspøl”, Bókaforlagið Grønalíð, 1979)
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Det færøske flags 75 års jubilæum

"Blå som himlen og rød som blod, hvid som

Men Arne var i livsfare på grund af vandet

fossen, brændingen og vinterens lyd."

i lungerne. Han måtte hurtigst muligt ned
igen: ”Da jeg var vel kommet ned igen og i

Sjældent har flagsangens beskrivelse af det

sikkerhed, var det lettere at erkende og glæ-

færøske flags farver passet bedre end den

des over dåden,” tilføjer Arne, som er stolt

25. maj 2014, da den færøske bjergbestiger

over at kunne fejre ”Mærkets” 75 års jubi-

Arne Vatnhamar, bredte det færøske flag ud

læum med dette billede.

på Mount Everests sneklædte top, oppe i
den svimlende blå højde, 8.848 meter over

Og det er ikke uden grund at den færøske

havets overflade.

bjergbestiger bragte ”Mærket” med sig til
verdens top. Vi færinger er generelt meget

Efter års forberedelser havde den 41 årige

glade for vores nationalsymbol, som er et

Vatnhamar nået sine drømmes mål, at

væsentligt udtryk for vor nationalfølelse.

plante det færøske flag på toppen af verdens

Måske har flagets turbulente historie også

højeste bjerg.

bidraget til dets placering i den kollektive
færøske bevidsthed. For selv om vi i år fejrer

Det skete ikke uden omkostninger. På den

”Mærkets” 75 års jubilæum, er flaget ældre

sidste etape, i ca. 8.600 meters højde blev

end som så.

Arne ramt af højdesyge (HAPE), vand i lun-
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gerne, som forårsages af iltmangel. Trods

Merkið - Studenterflaget

faren og voldsomme smerter fortsatte Arne

I tiden fra den nationale vækkelse på Færø-

mod toppen og klokken ca. 8:15 lokal tid stod

erne, som startede ved det kendte Julemøde

han så, som den første færing nogensinde,

i 1888, opstod behovet for et samlende sym-

på verdens højeste bjergtop.

bol. Man havde til folkemøder og lignende

Foto: Arne Vatnhamar

brugt bannere med henholdsvis strandska-

Flagfabrik i København og fik fremstillet en

den, det såkaldte ”Tjaldursmerkið” og væd-

bordmodel til hver. Flaget blev godt modta-

deren, det såkaldte ”Veðramerkið”.

get blandt færinger i København og senere
tog Lisberg igen ud på flagfabrikken og fik

I 1919 besluttede tre færøske studenter i

dem at sy et flag i fuld størrelse. Han bragte

København, Jens Oliver Lisberg, Janus Øssur-

det ind til kollegiet Regensen, hvor en fjerde

son og Thomas Pauli Dahl, sig imidlertid til

student som bliver nævnt i forbindelse med

at tegne et flag i stil med de øvrige nordiske

flaget, Emil Joensen, boede. De hængte fla-

korsflag. Modellerne til deres forslag var det

get ud af vinduet i Joensens værelse, tiljub-

norske og islandske flag, som de betragtede

let af islandske studerende som også boede

som Færøernes nærmeste brødrenationer.

på kollegiet. Regensen blev derved det sted

Disse flag indeholder farverne hvid, rød og

hvor det færøske flag for første gang vajede.

blå, og eftersom det norske flag har rød dug
mens det islandske har blå, måtte det færø-

Sommeren 1919 rejste Jens Oliver Lisberg

ske så have hvid dug for at skille sig ud fra

til Færøerne og bragte ”studenterflaget”

de andre. Ifølge Dahl, var det Jens Oliver

som det blev kaldt dengang, med sig. Det

Lisberg som bestemte at korset skulle være

var hans plan at få Lagtinget at godkende

rødt med blå kant.

det som nationalflag, men det blev ikke til
noget. Men hjemme i hjembygden Fámjin,

Til en fest i Føroyingafelag i København den

blev flaget hejst den sommer – den første

2. marts 1919, fik studenterne den unge pige

gang på færøsk jord. Lisberg lod flaget ligge

Ninna Jacobsen at sy et bordmodel af flaget.

derhjemme, da han rejste tilbage til Danmark

De bragte dette flag til Nordisk Fane- og

– og dette det første færøske flag hænger nu
11

til udstilling i Fámjins kirke. Den 31. august

Storbritannien. Det viste sig at være et pro-

1920 døde Jens Oliver Lisberg imidlertid af

blem at færøske skibe førte Dannebrog og

den spanske syge og nåede derfor ikke at

havde det danske flag og navnet DANMARK

opleve hvordan flaget gradvis blev accepteret

malet på skibssiderne. Det britiske admirali-

af hans landsmænd.

tet forlangte at de færøske skibe skulle bruge
et andet flag, enten Mærket eller Union Jack

Op gennem tyverne begyndte færingerne at

og have FAROES påmalet siderne.

tage studenterflaget til sig. Det fik navnet
”Merkið” (mærket/symbolet) og især blandt

I dagene derefter opstod der forvirring og

fiskerne var det populært. Flere og flere skibe

kontrovers omkring sagen, som endte med

begyndte at sejle under Mærket og også på

at den britiske konsul den 25. april 1940

land vandt det øget udbredelse. Dette førte

besluttede at alle færøske fiske- og fragt-

uundgåeligt til mindre kontroverser. Folk ville

skibe skulle sejle under det færøske flag og

gerne have Mærket anerkendt som national-

have FAROES – FØROYAR som landenavn.

flag, mens de danske myndigheder strittede
imod. I 1938 anbefalede amtmanden Hilbert,

Det færøske flag blev så efterhånden som

at Danmark skulle anerkende Mærket, dog

krigen skred frem, standarden på den færø-

uden held.

ske flåde. I 1947 blev den 25. april udråbt
til færøsk flagdag – og ved hjemmestyrets

Den endelige anerkendelse kom først i april

ikraftsættelse i 1948 blev ”Merkið” officielt

1940, hvor kontakten mellem Færøerne og

erklæret som Færøernes nationalflag.

Danmark blev afbrudt, da Tyskland besatte
Danmark.

Nogle

dage

efter

Danmarks

besættelse, blev Færøerne formelt besat af
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Anker Eli Petersen / Arne Vatnhamar

Førstedagskuverter - april 2015
Førstedagskuverter fås med frimærkesæt, enkeltmærker samt fire-blokke.
Her ses førstedagskuverterne fra ’Europa 2015’ og ’Det færøske flags 75 års jubilæum’.
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Min anden rejse til Færøerne!
Da jeg forlod Færøerne for to år siden, lovede

en rejse for at finde postkasser langs den

jeg mig selv at komme tilbage til de fanta-

barske kyst og fra den ene fjeldside til den

stiske øer inden alt for længe. Dette løfte

anden.”

holdt jeg, da jeg og min kone, som nygifte,
besøgte øerne igen i vinteren 2014.

Til sidst, men ikke mindst fik jeg mulighed
for at møde mine gamle venner på Posta

En betydningsfuld del af vores bryllupsrejse

Stamps kontoret de sidste par dage af min

var at leje en bil og køre til byen Klaksvík

rejse. Også denne gang blev vi mødt med

samt bygderne Gásadalur og Gjógv. Vi tog

generøs gæstfrihed. Jeg nød virkelig at kunne

færgen til øen Kalsoy og vandrede hele vejen

tilbringe min tid på konteret, snakke med

op til fyrtårnet på fjeldtoppen Kallurin. Det

dem om de nye trends i filatelien og om de

var en helt fantastisk vandretur på en frisk og

forskellige smage og præferencer, som fila-

blæsende dag! På vej op måtte vi finde ud af

telister har.

hvordan vi skulle holde fårene på afstand og
samtidig møde dem med venlighed.

Til vores store beklagelse fik vi ikke mulighed for at besøge øerne Nólsoy og Mykines

Som en erklæret filatelist har jeg afsendt

denne gang, men, som ordsproget siger, “der

hundredevis af postkort til mine venner fra

er altid en næste gang”. Store mængder sne

Posta hovedpostkontoret i Tórshavn. Denne

bød os velkommen, da vi ankom til Færø-

gang havde jeg mulighed for at besøge endnu

erne, og de bød os også farvel, da vi gjorde

flere færøske bygder, standse for at hilse på

klar til afgang. Bare vent og se, den kalder os

alle de ensomme blå postkasser, som virkelig

nok tilbage en tredje gang.

lyste op på vores ture i det friske og kølige
vejr. Som min kone sagde, “dette blev også
14

Wang Jiayi – Mike
Shanghai, Kina
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Nye frimærkeudgivelser 11. marts og 24. april 2015
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Solformørkelse*
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