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Tre nye frimærkeudgivelser
Tysk samler besøger Færøerne
Årets slutsalg 2009

Færøernes undersøiske verden
En fabelagtig undersøisk verden set gennem dykkeren Ingi Sørensens
fotolinse.
Færøerne har mange enestående, smukke
undersøiske landskaber. Ganske eventyrlige
steder, hvor endnu ingen har været. Og der
kommer til at gå mange, mange år, før bare
halvdelen af denne enestående og ukendte
undersøiske verden er blevet undersøgt.
Selv forsøger jeg fotografisk at gøre folk
opmærksom på denne ukendte del af Færøerne, som blot ligger og venter på, at dykkerne skal komme for at undersøge den.
Der ligger også mange gemte og glemte
skibsvrag fra tidligere århundreder, som skjuler mange spændende og tankevækkende
hemmeligheder.
Det, der er så enestående ved Færøerne
med hensyn til dykning, er det mangfoldige,
undersøiske landskab, kraftige tangskove
vekslende med lokkende “sandøjer” (pletter
af sand på havbunden, som på færøsk hedder sandeyga), lodrette vægge, der forsvinder
ned i dybet og massevis af undersøiske kløfter og grotter i alskens former, som er meget
spændende at dykke i. Mange steder er vandet krystalklart, og solstrålerne kaster skyg

ger på havbunden. Rødspætter, skrubber,
isinger, små helleflyndere og havtasker ligger
ganske stille i sandet, mens de iagttager dykkeren, der lydløst glider igennem vandet som
en svævende fugl på himmelhvælvingen.
Færøerne er i sandhed et dykkerparadis, der
ikke står tilbage for noget andet land. Det
er ikke let at sætte ord på oplevelserne, når
man i godt vejr sejler ind under fuglefjeldene
for at dykke. Solen, klippevæggen, fuglene,
havet, fiskene, tangskoven, farvespillet og de
utrolige klippeformationer på bunden, hvor
alt går op i en højere enhed - det er ganske
ubeskriveligt.
De fire billeder, som ses på frimærkerne, er
taget i Kvívík. At dykke i Kvívík er som at gå
en tur i en pragtfuld lund. Der kan man se
den flotte, farverige tangskov, sandbunden
samt “sandøjer”. For at komme ud til sandet
kan man enten svømme i overfladen eller
igennem en temmelig tæt tangskov, og det
er dernede på ca. 5 meters dybde, at disse
frimærkebilleder er taget. Der ses mange
forskellige former for liv som f.eks. de store

søstjerner, der lever af hestemuslinger, som
også findes her - godt kamuflerede.
Ofte får man en god middag med hjem: rødspætter, skrubber eller havtasker.
En anden grund til, at jeg ofte dykker i Kvívík,
er, at det er hurtigt og nemt at komme til og
fra Tórshavn. Det er unødvendigt at sejle. En
biltur på 15 minutter er alt, der skal til. Så er
det nemt at komme ud i vandet og op igen,
og man kan spule udstyret med ferskvand på
landingspladsen.
Min interesse for dykning blev vakt, da jeg
arbejdede som livredder i svømmehallen i
Tórshavn. Jeg tog kurset Padi Open Water
for 7 år siden, og jeg glemmer aldrig den helt
fantastiske følelse, da jeg dykkede i Hoyvík
for første gang. Det var en oplevelse, der
satte dybe spor i min sjæl. Siden da har jeg
så at sige dykket hver dag, og det har givet
mig mange certifikater og en stor mængde
enestående oplevelser. I dag arbejder jeg
som erhvervsdykker (commercial diver) men

har også dykning som fritidsbeskæftigelse
(recretional diving), hvilket også har gjort
fotografering til en lidenskab.
At dykke er at leve! Det er en verden for sig,
som de fleste kan opleve, hvis de har viljen
og gør en indsats. Vi har to dykkerskoler på
Færøerne, som underviser i fritidsdykning. Så
tilmeld dig – og porten til vores underskønne
undersøiske verden åbnes for dig!
Gennem årene har jeg dykket utallige gange
sammen med turister på Færøerne og oplevet deres begejstring for vores natur. Mange
af dem har fortalt mig, at dette var deres
bedste dykkeroplevelse nogensinde - og det
til trods for, at de har dykket vidt omkring
på kloden. Så her er noget for den færøske
turistbranche at tage fat i.
Jeg håber, at mine billeder vil sætte skub i
udviklingen af Færøerne som dykkerparadiset i Nordatlanten.
Ingi Sørensen


Sommerfugle Lepidoptera
På Færøerne er der hidtil registreret 154
forskellige sommerfuglearter. En stor del af
dem yngler ikke her, men kommer hertil med
de varme luftstrømme fra syd, nogle gange
helt fra Sydeuropa og Afrika. Der bliver hele
tiden registreret nye arter. Som eksempel
kan nævnes, at der i 1954 kun var registreret 54 arter og i 1999 var det tal steget til
106. Hvis vi sammenligner med landene syd
for os, så lyder 154 arter ikke af så meget. I
Danmark er der for eksempel blevet konstateret 2500 arter.
Af de arter, som bliver omtalt her, er der ingen,
der er hjemmehørende på Færøerne, men de
kan dog af og til ses her. Tidselsommerfuglen
Vanessa cardui og dagpåfugleøje hører til
takvingefamilien Nymphalidae og flyver om
dagen. Snerlesværmer Agrius convolvuli og
dødningehoved Acherontia atropos hører til
natsværmerfamilien Sphingidae og flyver fra
tusmørke og til ud på natten.
Dagpåfugleøje Inachis io
(Linnaeus, 1758)
Dagpåfugleøje er en sjælden gæst på
Færøerne og er første gang registreret her i
landet i 1938.
Arten er bosiddende i landene syd for os,
f.eks. i Storbritannien, Danmark og Norge.
Den har et vingespænd på 5-6 cm og på
alle fire vinger ses et ”øje”, som ligner ”øjet”


i påfuglens halefjer. Larven,
der lever i stor nælde (Urtica
dioica), er kun fundet en
gang på Færøerne, og det
var i Haldórsvík i 1992.
Der, hvor dagpåfugleøjen
er hjemmehørende, plejer
den at gå i vinterhi, f.eks. i
lagerbygninger. Derfor sker
det af og til, at dagpåfugleøjen kommer her
til landet sammen med fragtgods.
Tidselsommerfugl Vanessa cardui
(Linnaeus, 1758)
Tidselsommerfuglen har et vingespænd på
5-6 cm og holder til i Nordafrika. Den ses
ikke hvert år på Færøerne, men nogle år kan
der komme en invasion af dem, som f.eks. i
2009, der er blevet kaldt et rekordår i hele
Europa. Når de kommer hertil, tager de
straks til toppen af fjeldene. Dette fænomen
kaldes ”hill topping”. Dette møde på toppen
giver god mulighed for at finde en mage, nu
hvor de er kommet til et nyt land. Derefter
lægger de æg i agertistel (Cirsium arvense)
og i stor nælde (Urtica dioica), som larven
lever af. Hvis sommeren er god, bliver en ny
generation klækket til efteråret, og de flyver
så sydpå for at overvintre i varmere lande.
Første gang vi hører om tidselsommerfuglen på Færøerne er fra opdagelsesrejser i
perioden 1863-68. Den kan rejse over store

afstande og en af dem har fundet vejen helt
nord til Svalbard i 1978.
Snerlesværmer Agrius convolvuli
(Linnaeus, 1758)
Snerlesværmeren, som for første gang blev
registreret på Færøerne i 1947, kommer fra
Nordafrika. I 2003 blev 11 snerlesværmere
observeret på Færøerne, og da de er meget
sjældne, så blev det betegnet som et rekordår.
Den kan have et vingespænd på 12 cm og kan
flyve med 55 km/t. Snerlesværmeren lever
af nektar. Ligesom en kolibri kan den stå
stille i luften med hurtige vingeslag, medens
den med sin lange snabel suger nektar fra
blomsterne. Larven lever på forskellige arter
af Convolvulaceae-familien. På Færøerne
lever den på skræppeplantefamilien Rumex.
Dødningehoved Acherontia atropos
(Linnaeus, 1758)
Denne meget sjældne gæst fra Nordafrika er
den største sommerfugl, som er fundet på
Færøerne. Vingespændet kan overstige 13
cm. Dødningehovedet er en af de få som-

merfugle, som kan fløjte. Dette gør den
ved at blæse luft gennem snabelen. Den
første konstatering af dødningehovedets
tilstedeværelse på Færøerne var den 20.
oktober 1933. Leif Dahl (Bogen: Firvaldar
(Sommerfugle), 1956) skriver således:
”En mand var ude at fiske øst for Fugloy.
Pludselig ser han tre småfugle komme flyvende ude fra havet. En af dem faldt ned
i vandet, mens de andre fortsatte ind mod
land. Da manden fik fat i fuglen, viste det sig
at være et dødningehoved.”
Hunsommerfuglen lægger mellem 150 og
200 æg, men bestanden har ikke desto mindre oplevet stor tilbagegang. Det skyldes
blandt andet, at larven for det meste lever
steder, hvor kartofler bliver dyrket, og med
kommerciel dyrkning af kartofler følger en
masse sprøjtegifte mod skadedyr. De nye
moderne landbrugsmaskiner menes også at
have negativ effekt på bestanden.
Hans Eli Sivertsen


Grindehval Globicephala melas
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Grindehvalen (Globicephala melas) er et
udpræget flokdyr, der jævnlig svømmer langs
de færøske kyster på sine vandringer inden
for sit habitat i det nordlige Atlanterhav. I de
ca. 300 år, hvor vi har statistiske oplysninger, er der blevet dræbt et sted mellem 800
og 1500 hvaler årlig på Færøerne. Det kan
anslås at 1000 hvaler kan give omtrent 500
ton kød og spæk, og grindehvalen har således haft umådelig stor betydning for befolkningen på øerne gennem tiderne.
Af landpattedyr findes der kun enkelte små
gnavere på Færøerne. Det eneste pattedyr,
der derfor har været drevet regulær jagt på
er derfor sælen, som der findes rigeligt af
langs kysterne. En undtagelse er haren, men
den blev indført til øerne i det 19 århundrede.
Fangsten af grindehval er ikke jagt i ordets
egentlige forstand. De jages ikke, men drives
på land, når der lejlighedsvis kommer en flok
forbi.
På Færøerne har der altid været fri adgang til
havets ressourcer. Det gælder også grindehvalen. På den anden side kræver fangsten
en omfattende social organisering, og på
grund af de topografiske forhold er det kun


enkelte steder, det er muligt at drive en flok
hvaler på land og aflive den. Siden 1832 er
det blevet reguleret ved lov, hvor grindefangsten kan finde sted. Formentlig har der også
eksisteret bestemmelser om dette tidligere.
Det giver dog ikke indbyggerne fortrinsret til
fangsten, at netop deres bygd er reguleret
til fangstplads. Kød og spæk af grindehval
bliver ligelig fordelt til samtlige beboere,
nyfødte børn såvel som oldinge, ja endog
besøgende får deres retmæssige del. Af
praktiske grunde er landet inddelt i grindedistrikter, men over tid vil der være mad til alle.
På den måde er der opstået en enestående
social fordelingspraksis i forbindelse med
udnyttelse af denne vigtige ressource.
Alle har ret til at deltage i fangsten. Det har
imidlertid ikke været almindeligt for kvinder
i bådene, da færinger tidligere har været ret
overtroiske med hensyn til kvinder på søen.
Det er formentlig anderledes nu. Ved fordelingen af fangsten har der ikke været udvist
kønsforskelle.
En del udlændinge har tit været fascineret
af grindefangsten på Færøerne. Blandt dem
den danske amtmand Chr. Pløyen, der i 1832

digtede den såkaldte Grindevise. Det er et
begejstret hyldningsdigt i traditionel folkevisestil og har været i almindelig brug til den
traditionelle “grindedans”, balladedans ofte
udendørs efter vellykket fangst, mens man
ventede på sysselsmandens fordeling, glædede sig over fangsten og havde behov for
at holde varmen. Grindedans forekommer
næppe i vore dage.
På den måde har grindefangsten også fået
synlig plads i åndslivet. En række færøske
digtere har også behandlet grindefangst
motivisk i deres digtning, især fædrelandsog hjemstavnsdigtning. Blandt dem Hans
Andreas Djurhuus, Mikkjal á Ryggi og Jóannes Patursson.
I billedkunsten har grindefangsten fået en
nærmest ikonisk position gennem den kendte
maler Sámal Joensen-Mikines’ værker. Grindedrab er et af hans hovedmotiver, og hans
værker i denne genre er blandt de, der har
gjort ham allermest kendt.

I de senere år har der internationalt været
rejst til dels kraftig kritik mod den traditionelle
grindefangst. Fangstmetoden bliver kritiseret
som dyrplageri, og det anføres at grindehval
er en truet art. Fra færøsk side påvises det,
at eftersom den årlige fangst kun udgør lidt
over 0,01% af den samlede bestand, kan
der næppe være tale om nogen trussel om
udryddelse. På den anden side er der blevet gjort betydelige forbedringer hvad angår
aflivningsmetoden. Den er strengt overvåget
og reguleret med detaljerede bestemmelser,
for at eliminere dyrenes lidelser.
Færinger har holdt fast ved sin traditionelle
grindefangst på trods af kritikken, og de fleste sætter endnu stor pris på et godt måltid
grindekød og spæk. Noget kunne dog tyde
på, at de yngste generationer ikke helt deler
deres forældres smag, så muligvis vil vi
opleve, at konflikten mellem gammel hævdvunden tradition og moderne naturfilosofi
helt af sig selv vil finde sin løsning om ikke
så lang tid.
Eyðun Andreasen


Årsprogram 2010

Thomas von Loeper

22. februar
Færøernes undersøiske verden
– fire dagligmærker med motiver fra havbunden. Fotograf: Ingi Sørensen. Fire postkort. Værdi: 1,00, 6,00,
8,00 og 12,00 DKK. FO 677-680.
Sommerfugle
– fire enkeltmærker. Tegninger: Astrid Andreasen.
Værdi: 6,00, 8,00, 14,00 og 16,00 DKK.
FO 681-684.
Grindehval
- et frimærke. Edward Fuglø har tegnet. Værdi: 50,00 DKK. FO 685.

EDWARD FUGLØ 2010

Grindahvalur
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26. april

50 KR

Norden 2010 ”Ved havets kyst - fiskeopdræt”
– småark med to frimærker. Design: Edward Fuglø. Værdi: 2 x
10,00 DKK. FO 686-687.

FØROYAR 10 KR

FØROYAR 12 KR

Bárður Oskarsson 2010

Europa 2010 "Børnebøger"
- to enkeltmærker. Børnebøgerne: ”En hund, en kat og en mus”
efter Bárður Oskarsson og ”Mos-Moltes rejse” efter Janus á
Húsagarði. Frimærkehæfte med selvklæbende frimærker bliver også
udgivet. Værdi: 10,00 og 12,00 DKK. FO 688-689.

Kunst med færøske naturfarver
- to enkeltmærker med malerier af Eli Smith. Farverne har Eli selv fremstillet af materialer
fra den færøske natur. Værdi: 18,00 og 24,00 DKK. FO 690-691.
Janus á Húsagarði 2010

20. september

Julefrimærker
- to enkeltmærker, der illustrerer færøske julesange. Anker Eli Petersen
tilrettelægger. Frimærkehæfte og to postkort. Værdi: 6,00 og 10,00 DKK.
FO 698-699.

EDWARD FUGLØ 2010

Kartofler og kålroer
- to enkeltmærker. Edward Fuglø. Værdi: 6,00 og 8,00 DKK. FO 696-667.

FØROYAR 6 KR FØROYAR
FØROYAR 8 KR
EDWARD FUGLØ 2010

J. Chr. Svabo
- fire enkeltmærker. Anker Eli Petersen
tilrettelægger. Værdi: 6,00, 12,00, 14,00
og 22,00 DKK. FO 692-695.

EPLI RÓT
Solanum tuberosum

Brassica napus var. Napobrassica

Frankeringsmærker
Fire frankeringsmærker. Motivet er endnu ikke fastlagt.

10. november
Årbog, årsmappe (289,00 DKK) og julemærker. Motiv til julemærkerne er ikke fastlagt.

6,00

6,00

6,00

6,00

Tysk samler besøger Færøerne
Den 15. og 16. september fik flere posthuse
og Samkeyp butikker besøg af en tysker, som

for første gang i januar 2009 for at købe
de første færøske frankeringsmærker (som

ønskede at købe frankeringsmærkerne fra
2008, som udløb den 15. september 2009,
men også frankeringsmærkerne 2009, som
blev udgivet den 16. september 2009.

blev udgivet i oktober 2008) og han foretager årligt omkring 20 lignende rejser verden
over.

Han lægger vægt på at kunne tilbyde et stort
udvalg af frankeringsmærker af forskellig
værdi og fra forskellige lande. Det er også af
stor vigtighed for nogle samlere hvilken frankeringsmaskine mærkerne kommer fra.

Thomas siger, at samlere af frankeringsmærker kan deles op i flere kategorier: ”hard
core”-samlere, som vil have alle ændringer
og varianter med i deres samling, samlere,
som kun ønsker at købe selve frankeringsmærkerne, de såkaldte temasamlere, som
samler på frimærker og frankeringsmærker
fra et bestemt land eller med et bestemt
motiv, samt filatelister, som kun samler på
frankeringsmærker og ikke almindelige frimærker.

Dette medfører, at Thomas rejser en del for
at få fat på de nyeste frankeringsmærker på
selve udgivelsesdagen. Han var på Færøerne

Vi takker Thomas von Loeper for besøget
og byder ham gerne velkommen en anden
gang.

Thomas von Loeper samler på frankeringsmærker og er ejer af det lille firma ATM International, som sælger frankeringsmærker fra
hele verden.

NB! Forbehold tages for ændringer i udgivelsesprogrammet.




Færøerne - minder for livet
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Vind et weekendophold til Færøerne
Ja, tak. Jeg ønsker at tilmelde mig det elektroniske
nyhedsbrev fra GreenGate incoming og deltager dermed i lodtrækningen om en rejse til Færøerne.
Ja, tak. Jeg ønsker at få tilsendt et katalog fra GreenGate Incoming.

A

Prioritaire

Modtager
betaler porto
Ne pas
affranchir

E-mailadresse
Fornavn
Efternavn
Adresse

Postnr.
By

GreenGate Incoming
Jónas Broncksgøta 35
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Land
Rejsen er for én person og gælder fra maj til september 2010. Inkl. fly fra Atlantic Airways destinationer til Færøerne t/r med lufthavnsskat og -afgifter.
Shuttle transfer t/r. 3 overnatninger med morgenmad. Udflugt til Vestmanna
Fuglefjelde inkl. bus, guide og sejltur. Udflugt til Sandoy inkl. bus, guide,
bådtur og frokost. 3 retters middag i Tórshavn eksl. drikkevarer.
Bemærk venligst, at der kun kan indsendes en kupon pr. person.
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Global Warming mappe
For første gang udgiver vi en souvenir mappe
som denne. Den indeholder udgivelsen "Global
Warming" fra 23. februar 2009 - to frimærker
og et miniark. Derudover er en engelsk tekst
om klimaændringer, som den færøske havog klimaforsker, Bogi Hansen har skrevet.

maet har også sin “bremselængde”. Det er
nødvendigt at træde på bremsen, før faren er
der umiddelbart foran dig. "

Færøernes undersøiske verden:
postkort og maxi-kort
I forbindelse med frimærkeudgivelsen "Færøernes undersøiske verden" udgives også fire
postkort og maxi-kort. Billeder af maxi-kortene vises nedenfor.

Fotograf er Ingi Sørensen, som også har
fotograferet billederne til frimærkerne.

Pris: 55,00 DKK
Billederne til postkortene er taget på havets
bund ud for Kvívík, Hoyvík og Tjørnuvík.

I teksten skriver Bogi Hansen blandt andet:
"Vi er ikke i stand til at
standse klimaforandringerne
her og nu. Vi har forstyrret
klimaets ligevægt, og den
genvindes ikke sådan lige
med det samme. En bil
fortsætter også en god
stund, efter at du har sat
foden på bremsen, og kli12

13

Årets slutsalg 2009
Sidste salgsdato for ovenstående frimærker
og frimærkeprodukter er den 31. december
2009.
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Nye frimærkeudgivelser
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Numre:
Frimærkestørrelse:
Fotograf:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Færøernes undersøiske verden - dagligmærker
22.02.2010
1,00, 6,00, 8,00 og 12,00 DKK
FO 677-680
30,0 x 40,0 mm
Ingi Sørensen
Offset + metal 877 silver
Southern Colour Print, New Zealand
Småbreve og mediumbreve på Færøerne og
mediumbreve til Europa, 0-50 g,

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

Sommerfugle
22.02.2010
6,00, 8,00, 14,00 og 16,00 DKK
FO 681-684
30,0 x 40,0 mm
Astrid Andreasen
Offset
LM-Group, Canada
Småbreve og mediumbreve på Færøerne og
storbreve til Europa, 0-50 g, og mediumbreve
på Færøerne, 101-250 g

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

 rindehval
G
22.02.2010
50,00 DKK
FO 685
28,27 x 46,0 mm
Edward Fuglø
Offset + metal FX
Southern Colour Print, New Zealand
Storbreve på Færøerne, 1001-2000 g
og storbreve til Evropa, 251-500 g.
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