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FO 692-695

Jens Christian Svabo

Prøvetryk

Jens Christian Svabo blev født i bygden 
Miðvágur i 1746.   Hans far, som var sogne-
præst, underviste ham de første år, til han 
som trettenårig blev optaget på Latinskolen 
i Tórshavn.  Her gik den unge Svabo så de 
næste seks år og fik den grundlæggende 
undervisning som skulle bane vejen for videre 
studier.

Sammen med en af vennerne fra latinskole-
tiden, Nikolai Mohr (1742-90), rejste Svabo i 
1765 til København, hvor de begyndte at stu-
dere politisk økonomi og naturhistorie.  De 
blev dermed de første færinger som valgte 
en ikke teologisk universitetsuddannelse.  
Svabo og Mohr tog eksamen i philosophicum 
i 1769, men på grund af manglende midler fik 
ingen af dem den afsluttende eksamen fra 
universitetet.

Fattigdommen blev Svabos kors livet ud.  Op 
igennem 1770’erne ernærede hen sig ved 
forskellige småjobs, mens han udarbejdede 
forskellige memoranda og afhandlinger ved-
rørende forbedringer af det færøske landbrug 
og økonomi, hvoraf kun et par stykker blev 
trykt.  Det er også i begyndelsen af denne 
periode, at Svabo begyndte på sit udkast til 
en færøsk ordbog, af hvilken der foreligger en 
afskrift, dateret 1773.

Tilsyneladende ansøgte Svabo, uden held, 
i denne periode forskellige permanente       

stillinger.  Den eneste kendte ansøgning er 
vedrørende en stilling som foged i Smaale-
nenes Amt i Norge.  Han fik ikke stillingen.  
Til gengæld blev han tilbudt den nye fogeds 
gamle len, men måtte frasige sig det, da han 
ikke var i stand til at fremskaffe den fornødne 
kaution.

Da Svabos ven, Nikolai Mohr, måtte opgive 
sin igangværende beskrivelse af Færøerne 
på grund af andet arbejde, fik Svabo mulig-
heden at opfylde sit ønske om en ny bog om 
øerne.  Fra den 22. maj 1781 til 1. september 
1782 rejste Svabo til Færøerne, hvor han ind-
samlede materiale om øernes ressourcer og 
økonomiske forhold. 

I tiden der fulgte, udarbejdede J. C. Svabo en 
række hæfter, som tilsammen udgør et stor-
slået værk om Færøerne og færøske forhold 
i slutningen af 1700 tallet.  Men på grund af 
forskellige opfattelser i den danske admini-
stration, blev det aldrig udgivet.  Det blev flit-
tigt brugt som kilde af andre beskrivelser af 
Færøerne, men udkom ikke før 1959 i samlet 
form.

Færørejsen 1781-82 blev Svabos endelige 
ruin.  Han var dybt forgældet, blev ramt af 
sygdom og levede en kummerlig tilværelse i 
København i mange år.  År 1800 rejste han 
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tilbage til Tórshavn, hvor han levede i fattig-
dom til sin død i 1824.

Men Jens Christian Svabos arv til eftertiden 
skulle vise sig at være langt større end hans 
tragiske skæbne giver indtryk af.  Som det 
barn af oplysningstiden han var, fortsatte 
han livet igennem med sit videnskabelige 
arbejde.   Han var overbevidst om at det fær- 
øske sprog ville gå til og blive erstattet af 
dansk.  For at bevare mindet om det for 
eftertiden, udarbejdede han en imponerende 
fonetisk færøsk-dansk-latinsk ordbog.  Det 
gik ikke så galt som han frygtede, i stedet 
kom han til at vække en akademisk interesse 
for det færøske sprog.  Hans ordsamling blev 
startskuddet til skabelsen af et færøsk skrift-
sprog og det arbejde der siden er gjort for at 
holde færøsk ved lige.

Sideløbende med det rent lingvistiske 
arbejde, foretog Svabo også en omfattende 
indsamling af færøske kvad og viser.  Hans 
manuskripter indeholdt 52 digte, bl.a. de før-

ste nedskrivninger af de færøske Karlamag-
nus kvad.  Kun et af kvadene blev udgivet i 
hans levetid, i en svensk visesamling fra 1814 
– i øvrigt den første gang en færøsk tekst 
forekom på tryk.

Skønt upåagtet i sin levetid, står Jens Chri-
stian Svabo i dag som en af de største 
kulturpersonligheder i Færøernes historie.   
Kvadsamlingen og ordlisterne er uvurderlige 
kildeskrifter om 1700 tallets sprog og kultur 
og står som en udpost for vort blik endnu 
længere tilbage i tiden.  Og Færøbeskri-
velsen giver et bredt indtryk af hvordan det 
færøske samfund så ud i slutningen af 1700 
tallet.  Læsningen af hans skrifter efterlader 
indtrykket af en rationel og moderne oplys-
ningsmand, i et samfund som knap nok var 
trådt ud af middelalderens mørke.

Anker Eli Petersen

Pæsastova, hvor Svabo levede i sine sidste år.  
Han boede i den øverste tilbygning af huset, hvor der er ét vindue. 
Tilbygningen blev kaldt for "Svaboes hus". Foto: Róði Hansen
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FO 696-697

Kartofler og roer
Roer er en gammel spise på Færøerne og 
meget ældre end kartoflerne, som ikke 
blev almindelige før end i midten af det 19. 
århundrede. Der blev dyrket to slags roer: 
færøske roer (brassica napus) - og norske roer 
(brassica rapa) som før i tiden var de mest 
almindelige. De færøske roer voksede nede 
i jorden, så langt nede at man måtte bruge 
en spade for at hente dem op, i modsætning 
til de norske roer, der lå øverst i mulden og 
let kunne tages op med hænderne. Det sted, 
hvor man dyrkede roer, blev kaldt rótakál 
(roekål). Roer blev først og fremmest brugt 
til suppe, men også til brød og som middags-
mad sammen med f.eks. fjerkræ.

Senere begyndte færinger også at dyrke 
andre roer, f.eks. kålrabi, majroer, turnips 
og gulerødder, for disse frø kunne nu købes 
i butikkerne. Fra ca. 1920 voksede interes-
sen for urtehaver i befolkningen, og man 
begyndte ud over roer også at dyrke grønt-
sager af forskellig art. Før kartoflerne kom, 
havde man kun roer til middagsmaden. 

Af en eller anden årsag så var det før i tiden 
meget almindeligt at stjæle roer. De, som dyr-
kede roer, forsøgte derfor ofte at skjule disse, 
ved at dyrke roer midt blandt kartoflerne, så 
kartoffelspirerne skjulte roespirerne.

I dag sælges kålrabi, som ofte bliver kaldt 
færøske roer, i forretningerne. De kommer 
fra udenlandske sædekorn, som dyrkes på 
Færøerne, men omstændighederne gør, at 

de ikke vokser sig så store og derfor smager 
meget bedre.

Kartoflerne kom til Danmark for første gang 
i 1719. På Færøerne ved vi, at der blev dyrket 
roer i 1775 og 1799 i Torshavn. Men det var 
først i midten af 18. tallet, at det blev almin-
deligt at dyrke kartofler. Mange på Færøerne 
kan huske Hans Marius Debes fortælling om 
dengang, de første kartofler kom til Gjógv i 
1835.

I begyndelsen dyrkede man kartofler på 
samme måde, som man dyrkede korn og 
roer, men hurtigt begyndte man at hyppe 
kartoflerne. Med hakke eller skovl blev der 
gravet en dyb fure i jorden, én fod i dybden, 
gødning kom ovenpå, og så blev kartoflerne 
sat deri. Ovenpå blev der så dannet kamme. 
På Mykines troede de længe, at kartofler kun 
kunne dyrkes på indmarken tæt ved bygden, 
hvor der var specielt godt vejr. Dette sted blev 
kaldt Kanaens land. Ingen gjorde forsøg på 
at dyrke andre steder, og de, som ikke ejede 
jord dér, spiste flere roer end kartofler. Dette 
ændrede sig, da man begyndte at dyrke 
græstørv, fordi at det da viste sig, at kartofler 
faktisk kunne dyrkes alle steder.

Der var dog enkelte steder, som var specielt 
velegnet til hypning af kartofler. For eksem-
pel Oyran i Sørvágur og stranden i Sandur, 
og der fortsatte man med hypningen. Ofte 
blev det samme stykke jord dyrket hvert år. 

Prøvetryk
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Komøg eller kunstgødning blev brugt som 
gødning.

Stranden var så dyb, at det var muligt at 
gemme kartoflerne i et såkaldt kartoffelhul 
til langt hen på foråret. Der blev gravet et 
firkantet hul, som var så dybt, at frosten ikke 
kunne nå derned. For at kunne finde kartof-
felhullet igen, tegnede man et kort over jord-
stykket og markerede hullet. Kartoffelhullet 
gjorde samme nytte som kartoffelhusene af 
græstørv, som mere eller mindre var gravet 
ned i jorden. Flere gemte også kartoflerne 
i kælderen, men der skulle være køligt, for 
ellers begyndte kartoflerne at spire i utide.

Der kom først rigtig gang i kartoffeldyrk-
ningen på Færøerne efter at en mand fra 
Miðvágur på Vágar opfandt en ny måde at 
dyrke kartofler på. Kartoflerne blev dyrket 
under græstørv, der blev vendt på hovedet, 
dvs. at græssiden vendte nedad. Denne 
måde at dyrke kartofler på blev også kaldt 
Vágaveltan. Det var en meget nem måde at 
dyrke kartofler på. De blev lagt på en smal 
rem af græs, og derefter blev græstørvet 

lagt på plads ovenpå, således at der var græs 
mod græs og muldsiden vendte opad. Dette 
er den dag i dag den mest almindelige måde 
at dyrke kartofler på, og nu bruges der kun en 
enkelt håndfuld kunstgødning mellem hver 
kartoffelplante. 

Efter 1925 og ikke mindst i de fattige 30’ere 
fik kartoflerne rigtig stor betydning i den 
færøske husholdning, og hvis kartofler ikke 
indgik i middagsmaden, blev den ikke regnet 
for noget.

I nogle bygder blev der dyrket så mange kar-
tofler, at de kunne sælge til andre bygder og 
det skete blandt andet i Sandur. For eksem-
pel var der mange i bygden Tvøroyri, der ikke 
ejede jord, og derfor ikke havde anden mulig-
hed end at købe kartofler. De fleste køber i 
dag udenlandske kartofler i forretningerne, 
fordi det er nemmere, men der er også 
mange, som nyder at dyrke deres egne kar-
tofler, som selvfølgelig smager meget bedre 
end de købte.

Jóan Pauli Joensen

Fotos: Maud á Geilini
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FO 698-699

Klassiske færøske julesange

Alle kulturer hvor man fejrer jul, har deres 
julesange.  De klassiske julesalmer, som har 
vandret fra land til land gennem tiderne, og 
de mere lokale klassikere, som uden videre 
vækker associationer om jul i lytteren.  Færø-
erne er ingen undtagelse.  Der findes et væld 
af julesange og salmer i den færøske sang-
skat, og de tre kommende år skal vi præsen-
tere nogle eksempler.

Vi lægger ud med de færøske børnesanges 
ubestridte mestre – Hans Andreas Djurhuus 
og Alexandur Kristiansen.

Á barnaárum ungu
Hans Andreas Djurhuus (1883-1951) er Færø-
ernes lyse og mest folkekære digter.  I løbet 
af sin karriere skrev han et utal sange, hvor 
han beskrev naturen, folkeliv til hverdag og 
fest og – i tidens ånd – den nationale selv-
følelse.  

Men, specielt en side af H. A. Djurhuus’ 
virke, er gået hen og blevet en del af den 

færøske folkesjæl.  Som lærer og digter, var 
det vel naturligt, at han også skrev en del 
børnesange.  Lette, optimistiske og eventyr-
lige tekster, som har fascineret generationer 
af børn og har sat deres præg på vort indre 
univers.   Prinsessen fra Babylon eller som-
merfuglen som ville giftes med fluen – jo, 
de findes alle et eller andet sted i enhver 
færings bevidsthed.

I julesangen ”Á barnaárum ungu” (I den unge 
barndom), husker H. A. Djurhuus tilbage på 
barndommens jul, hvor han sad og legede 
med julelysene.  Han tændte og slukkede 
dem, mens han ventede på at kirkeklokkerne 
skulle ringe julen ind.  Da klokkerne begyndte 
at ringe, tændte han dem alle sammen, og i 
deres lys forestillede han sig at se den lille 
kongesøn som bragte lys og håb til verden.

Og årene er rundet,
nu sidder andre børn som jeg,
når julelyset tændes,
hjemsøger minder mig.

Prøvetryk
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Lítla fitta nissa mín
Alexandur Kristiansen (f. 1949) er, ligesom 
H. A. Djurhuus før ham, en institution i fær-
øsk kulturliv og Færøernes absolut førende 
lyriker.  Siden hans debut digtsamling (Nón) 
i 1968, har han beriget færøsk litteratur med 
adskillige digtsamlinger, oversættelser af 
noveller og romaner samt børnebøger.

Kristiansen, som også er lærer af profession, 
har desuden skrevet og oversat et utal bør-
nesange.  Hans finurlige sans for sprogets 
nuancer overføres til børnene via leg med 
ordene, rytmiske opstillinger og rim, og hans, 
ofte ganske ejendommelige, figurer er med 
årene blevet en naturlig del af det færøske 
børneunivers.

I sin praktiktid under læreruddannelsen i 1974 
eller 75 skrev og oversatte Alexandur Kri-
stiansen en del børnesange til den 1. klasse 
han var knyttet til.  Blandt disse sange var 
oversættelsen af den danske ”Lille søde nis-
sefar”, digtet af Kirsten Pendrup, med musik 

af Gerd Gøssel.  Den færøske titel blev ”Lítla 
fitta nissa mín”, og den var en del af sam-
lingen ”Kannubjølluvísur” fra 1977.  Samme 
år, eller året derpå, udkom sangen på plade, 
sunget af pædagogen Hjørdis Johansen og 
hendes piger.  Sangen om nissen der leder 
efter mandlen i grøden, blev omgående et 
hit blandt færøske børn og har været det lige 
siden.

Original:
Lille søde nissefar,
der er julegrød til nissefar,
julegrød med mandler i,
men din mandel gemmer vi.

Kristiansens oversættelse:
Lítla fitta nissa mín,
tú skalt fáa greyt í trygil tín,
jólagreyt við mandlu í.
Ja, so oysa vit uppí.

Anker Eli Petersen
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Den 20. september 2010 udgives fire nye 
færøske frankeringsmærker. Dette er tredje 
gang færøske frankeringsmærker bliver 
udgivet.

Motiverne på dette års frankeringsmærker 
er den færøske nationalsport, kaproning, og 
det er kunstneren Jóannes Lamhauge, som 
har tegnet.

Jóannes Lamhauge ønsker med disse 
tegninger at indfange sjælen i den færøske 
kaproning og har derfor valgt nogle motiver, 
som han synes repræsenterer kaproningsån-
den bedst.

Det første frankeringsmærke forestiller en 
robåd, der træner. Vi har tit tendens til at 
glemme, hvor hård træning der skal til i 
kaproning. Der bliver tit trænet op til seks 
gange om ugen i sæsonen - fra februar til 
sidst i juli - så det skal ikke undervurderes.

Og selvfølgelig skal selve kaproningskonkur-
rencen også med. Alle bådene ligger stavn 
om stavn, og man næsten kan høre den 
færøske sportsreporter Jógvan Arge for sit 
indre øre.

Det tredje mærke er udtryk for selve stem-
ningen i båden. Man kan se besætningens 
ansigtsudtryk, smerten og den benhårde 
vilje, som skal til for at vinde. De hvide 
knoer, styrken, sveden og al dramatikken. 
Dette motiv er styrmandens udsigt, når han 
sidder i bagstavnen og hepper.

Selvfølgelig skal motivet af vinderbåden 
også med. Her er besætningen i en glæ-
desrus efter at have vundet førstepladsen. 
Dette viser resultatet og belønningen efter 
alt det hårde arbejde.

Det er muligt at bestille og abonnere på 
postfriske og stemplede frankeringsmær-
ker enten med førstedagsstempel eller 

Nye frankeringsmærker 2010

Kaproning til Olaj nationaldagen 2005
Foto: www.faroephoto.com
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Prøvetryk

almindeligt dagstempel. Der sælges også 
førstedagskuverter med alle fire frankerings-
mærker på. 

Som kunde og frimærkesamler kan man 
selv fastsætte værdierne på frankerings-
mærkerne. Den påtrykte værdi kan dog ikke 
være mindre end 6,00 DKK og ikke højere 
end 100,00 DKK.

NB! Frankeringsmærkerne fra 2009 samt 
tilhørende varer er kun til salg til og med 
den 19. september 2010.

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Størrelse:
Emne: 
Tegninger:
Trykmetode:  
Trykkeri:

Frankeringsmærker 2010
20.09.2010
6,00 - 100,00 DKK
22,5 x 55,0 mm
Kaproning
Jóannes Lamhauge
Flexoprent 
Post Danmark
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2010 – året for dyre- og plante-
bevarelse

FN har udnævnt 2010 til at være et særligt 
beskyttelsesår for plante- og dyrearter. Det 
færøske Lagting besluttede for 16 år siden 
at tilslutte sig den internationale konvention 
om bevarelse af biologisk mangfoldighed 
og dette på et bæredygtigt grundlag. Men 
endnu foreligger der ikke nogen konkret plan 
for, hvordan dette skal gøres.

Vil der være natur tilbage til de kom-
mende generationer?
Dette spørgsmål kan vi nu passende stille, 
eftersom FN har udråbt 2010 til at være det 
internationale år for bevarelse af biologisk 
mangfoldighed.

Formålet med netop dette internationale år 
er kort fortalt:

• At sætte fokus på betydningen af hvad den 
biologiske mangfoldighed har for vores triv-
sel

• At sætte en stopper for tabet af biologisk 
mangfoldighed, som for øjeblikket foregår 
med en hastighed, der er 100 gange større, 
end hvad man naturligt kan forvente
• At fejre gode resultater

Betydningen af at bevare biologisk 
mangfoldighed
Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet, 
som det også bliver kaldt, handler om mang-
foldighed i den levende natur. Det er mang-
foldigheden i økosystemerne, hvor dyr og 
planter lever, mangfoldigheden i plante- og 
dyrearter og mangfoldigheden i disses arve-
egenskaber. Samspillet mellem plante- og 
dyreliv er med til at bevare balancen i ver-
dens økosystemer.

Den biologiske mangfoldighed er grundlaget, 
for den føde, vi lever af. En stor del af den 
medicin, som vi benytter, kommer helt eller 
delvis fra vores biologiske ressourcer. Stør-
stedelen af vores byggematerialer og mate-

Blød Filt-rose, Rosa mollis, er næsten forsvundet i den færøske natur. Den første opteg-
nelse af planten er fra 1893, og dengang blev den fundet i Vestmanna. Blød rose vokser på 
ufremkommelige steder så som klippeafsatser og bakker. På den nordlige halvkugle vokser 
planten kun i Europa. Foto: Anna Maria Fosaa
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rialerne til industrien kommer også fra vores 
biologiske ressourcer – og den biologiske 
mangfoldighed har også stor betydning for 
fritidsaktiviteter og turisme.

For 16 år siden vedtog Færøerne at tilslutte 
sig den internationale konvention om biolo-
gisk mangfoldighed. Dette var et udtryk for, 
at vi ville udnytte vores naturlige ressourcer 
på bæredygtig vis. Som samfund accep-
terede vi, at naturen også i fremtiden skal 
være en betydningsfuld del af vores kultur, 
der giver os inspiration i hverdagen, således 
at vi kan give vores børn de samme forud-
sætninger, som vi selv og vores forfædre har 
haft, til at kunne bo på disse øer.

Men selv om vi på Færøerne er meget knyt-
tet til naturen, så er vi ikke kommet dertil, at 
der foreligger en regulær plan for, hvorledes 
disse betydningsfulde ressourcer skal udnyt-
tes og bevares.

Konventionen er en konsekvens af, at de 
menneskelige påvirkninger både på landjor-
den og i havet, bliver større og større med 
befolkningstilvæksten. Forureningen stiger, 
og naturområder forsvinder. Derfor er men-
nesker overalt på jorden bange for, at antallet 
af plante- og dyrearter vil formindskes vold-
somt. 

Dette var en af årsagerne til, at 155 lande i 
1992 på en kongres i Rio de Janeiro under-
skrev aftalen om biologisk mangfoldighed 
(Biodiversitetskonventionen).

Et af hovedformålene med konventionen er 
at bevare den biologiske mangfoldighed på 
jorden og at sikre bæredygtig udnyttelse af 
de levende ressourcer. Det danske Folketing 
tilsluttede sig konventionen den 21. novem-
ber 1993, og det samme gjorde Færøernes 
Lagting den 18. december samme år. Færø-
erne er derfor omfattet af konventionen.
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Det første skridt på vejen til at følge konven-
tionen om biologisk mangfoldighed var at 
få lavet en statusrapport om den biologiske 
mangfoldighed på Færøerne. Denne rapport 
blev publiceret i bogen “Føroya náttúra” (Fær-
øernes natur), som blev udgivet af Føroya 
Skulabókagrunnur i 2006.

Europa gør mere end de andre
10 år efter konferencen i Rio blev der afholdt 
en konference i Johannesburg, hvor det blev 
stadfæstet, at konferencen i Rio ikke mag-
tede at standse tilbagegangen. I Europa er 
målet om at mindske tilbagegangen af den 
biologiske mangfoldighed en højere priorite-
ret end andre steder i verden, og målet for 
2010 er at standse tilbagegangen, i stedet 
for kun at mindske den fart, hvormed dyre- 
og plantearter forsvinder.

Fællesformålet for Europa er at arbejde frem 
imod dette resultat, både med lovgivning 
og aftaler om at ajourføre EU-politik, for at 

sørge for at man kommer i mål i dette anlig-
gende.

Countdown 2010
Det såkaldte Countdown 2010 belyser de 7 
hovedpunkter i arbejdet med at bevare den 
biologiske mangfoldighed:

1. Mindst 10% af alle slags økosystemer 
skal bevares, således at natur og naturlige 
landskaber bliver bevaret.

2. Landbruget bør værne om den biologiske 
mangfoldighed, for eksempel ved at udvide 
mangfoldigheden i agerlandet og mindske 
brugen af kunstgødning og pesticider.

3. Fiskebestanden skal udnyttes bæredyg-
tigt. 75% af al fiskeri i verden er i dag overfis-
keri, og flere fiskearter er allerede truede.

4. Byggeindustrien skal tage mere hensyn 
til at bevare den biologiske mangfoldighed. I 

Rød mælkebøtte, Taraxacum rubifolia, er særfærøsk. Den blev fundet første gang i Tórs-
havn, men er ikke blevet set de sidste par år. Den vokser nu i den botaniske have på Føroya 
Náttúrugripasavn (Færøernes Naturmuseum). Den er speciel med sine mørkerøde blade, der 
ud på sommeren bliver grønne. Foto: Anna Maria Fosaa
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øjeblikket ødelægger byggeindustrien hjem-
steder for mange dyrearter.

5. Klimaforandringer påvirker også naturen. 
Vi bør forsøge at forhindre forandringerne, og 
vi bør sikre levende væseners mulighed for at 
flytte sig eller at tilpasse sig nye miljøer.

6. Fremmede arter kan i nogle tilfælde inva-
dere andre områder, således at de lokale 
arter trues. Vi bør forhindre disse invasioner.

7. Den biologiske mangfoldighed er grundla-
get for den bæredygtige udvikling. Det er der-
for nødvendigt at koordinere kontrollen med 
den biologiske mangfoldighed og koordinere 
de politiske beslutninger på dette område.

54 fuglearter og 74 plantearter er truet
En ny oversigt over fugle- og planter, der er 
lavet i overensstemmelse med den internati-
onale naturfredningsfond IUCN’s regler viser, 
at på Færøerne er 54 forskellige slags fugle 

og 74 forskellige slags planter i fare for at 
forsvinde. Nogle arter er allerede uddøde, og 
andre er så tæt på udryddelse, at hvis der 
ikke noget bliver gjort noget nu, så overlever 
de ikke.

En sådan oversigt kaldes en rødliste. Det er 
en vurdering af, hvor stor faren for visse plan-
ter og dyrearters overlevelse er.

At dyr og planter uddør, er ikke noget nyt, 
og det er en del af den naturlige udvikling 
på jorden. Men de seneste århundreder har 
vist, at menneskets påvirkning af naturen 
har medført, at planter og dyr i stor stil bli-
ver udryddet. Forudsætningen for at kunne 
udfærdige rødlister over planter og dyr er at 
vedkende sig, at planter og dyr dør på grund 
af menneskets adfærd. Siden må vi finde de 
konkrete årsager til, at det sker og forsøge at 
standse denne udvikling så vidt muligt.

Anna Maria Fosaa
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Vælg årets frimærke 2009
- og deltag i konkurrencen om flotte præmier !
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Navn:

Adresse:

Postnr./By:

E-mail:

Kundenr.:

Årets smukkeste 
frimærke 2009 er:

Klip kuponen ud og send den til os eller send en e-mail til stamps@posta.fo med 
emnet: "Årets frimærke 2009".  Sidste frist for at deltage er den 1. august 2010!

1. præmie: flot uldtrøje 
designet af Guðrun & 
Guðrun

2. præmie: uldent 
halstørklæde

4.-10. præmie: papirtryk, der 
illustrerer færøsk gastronomi. 
Design: Edward Fuglø.

3. præmie: halssmykke af horn 
fra får

Bag Guðrun & Guðrun står to færøske kvin-
der og den kreative process bag designet 
er tæt forbundet med Færørnes isolerede 
beliggenhed. 

Størstedelen af kollektionen er håndstrikket 
af 100% ubehandlet uld og resultatet af et 
unikt samarbejde mellem færøske og jor-
danske kvinder.

Efter blot få år i modebranchen har Guðrun & 
Guðrun prydet Vogue-sider, klædt verdens-
stjerner som Naomi Campbell og Helena 
Christensen på, haft besøg af Bill Clinton, 
åbnet showrooms i New York og Milano og 
øget deres omsætning fra 600.000 DKK i 
2006 til 5 millioner DKK i 2008.

Mere info på: www.gudrungudrun.com

Guðrun & Guðrun - 
Færøsk luksusbrand



Posta Stamps
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Færøerne
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Prøvetryk

Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser

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

 Jens Christian Svabo
20.09.2010 
6,00, 12,00, 14,00 og 22,00 DKK
FO 692-695
42,00 x 30,45 mm
Anker Eli Petersen
Offset + stålstik
Joh. Enschedé, Holland
 Småbreve på Færøerne, medium- og storbreve 
til Europa, 0-50 g, og mediumbreve til andre 
lande (B-brev)

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

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

Kartofler og roer
20.09.2010
6,00 og 8,00 DKK
FO 696-697
24,75 x 45,00 mm
Edward Fuglø
Offset
LM Group, Canada
 Små- og mediumbreve på Færøerne, 0-50 g

 Julesange 1
20.09.2010
6,00 og 10,00 DKK
FO 698-699
26,5 x 42 mm
 Anker Eli Petersen
Offset + silver metallic og gloss varnish
LM Group, Canada 
Småbreve på Færøerne og småbreve til Europa, 
0-50 g


