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Norden 2012 - Redningstjeneste
Prøvetryk

Det er almindeligt anerkendt, at det farligste 

af alle arbejdspladser er havet. Dette rammer 

naturligt nok først og fremmest de lande, der 

er mest afhængige af havet og blandt disse er 

Færøerne.

Den største ulykke på havet, som man kender 

til på Færøerne, var omkring år 1600. Da kom 

der en pludselig storm fra nordøst, og 50 både 

kom ikke hjem igen. Man mener, at mellem 

200 og 300 fiskere omkom i dette uvejr. Det 

var primært de helt små både, som ikke kom 

hjem igen og derfor blev brugen af disse for-

budt. Denne første store ulykke blev dermed 

anledningen til det første kendte initiativ til at 

gøre havet sikrere som arbejdsplads.

Men der skete fortsat mange ulykker til søs 

som krævede mange ofre. Man har ikke helt 

nøjagtige tal, men der er tale om tusinder og 

dette har været meget mærkbart for et så lille 

samfund som det færøske. Den første halvdel 

af forrige århundrede kostede mange fiskere 

livet. Flere gange forsvandt flere besætninger, 

med op til 23 mand hver, samtidigt.

Fra denne tid findes der også beretninger om 

utrolige redningsbedrifter. En af disse var, da 

skonnerten “Ernestine” i en snestorm i 1930 

stødte på et skær ved Islands sydkyst.

En af besætningen, Ziska Jacobsen, svøm-

mede under dårligst tænkende forhold i land 

med en line, og dermed blev 17 af de 26 

besætningsmedlemmer reddet.

Der skulle en ulykke til, før der blev taget 

initiativ til en egentlig redningstjeneste på 

Færøerne. Dette var i 1957, da den islandske 

trawler “Goðanes” stødte på et skær ved ind-

sejlingen til Skálafjørð på Eysturoy. Selv om 

der var god vilje til at redde mandskabet, var 

Færøerne slet ikke udrustet til en sådan situa-

tion.  Skipperen på “Goðanes” omkom ved den 

anledning. Efter denne ulykke forærede det 

islandske redningsselskab, Slýsavarnafelag 

Íslands, færingerne udstyr til at redde besæt-

ningen fra et nødstedt skib, og dette satte 

skub i oprettelsen af redningsforeninger rundt 

omkring på Færøerne. Disse redningsforenin-

ger har været meget vel udrustet. De har også 

gjort en stor indsats, når der har været brug 

for dem.

Det tog nogen tid, før Færøerne fik en offent-

lig formel redningstjeneste. Dette skete i 

1976, da den nuværende Fiskeriinspektion blev 

grundlagt. Udover fiskeriinspektion er opga-

ven også at deltage i eftersøgning og redning 

på havet i samarbejde med MRCC, Maritime 

Rescue Co-ordination Center. Fiskeriinspektio-
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nen har også aftale med det store færøske for-

sikringsselskab om samarbejde.  Dette omfat-

ter mest bugsering og dykkerhjælp.

Fiskerinspektionen og skibstilsynet samar-

bejder også om kontrol med forholdene for 

mandskabet om bord på skibene. Fiskeriin-

spektionen undersøger bemandingsdoku-

menterne, mens skibene er til fiskeri. Den har 

bemyndigelse til at beordre skibene i havn, 

hvis der konstateres brud på bemandings- og 

mønstringsregler. MRCC samarbejder også om 

Tórshavn Radio, begge organer under Fiskeri-

ministeriet.

MRCC Tórshavn har ansvaret for at sætte i 

gang og koordinere eftersøgning og redning i 

færøsk havområde.  Dette kaldes på engelsk 

SAR ( Search and Rescue).  Der er indgået 

samarbejdsaftaler med forskellige partnere 

så som Atlantic Helicopters, Færøernes Kom-

mando, Fiskeriinspektionen og med vore nabo-

lande om ydelse af hjælp i en nødsituation.

MRCC Tórshavn har også som opgave at mod-

tage meddelelse om olieforurening i færøske 

farvande, organisering af sygetransport med 

helikopter, videre sendelse af meddelelser 

om terror mod færøske skibe (ISPS) samt at 

udforme og bekendtgøre sejlingsadvarsler.

MRCCs arbejdsområde er ud til 200 sømil fra 

land eller til midterlinjen mellem vore nabo-

lande. Stationen er bemandet hele døgnet året 

rundt.

Som en ekstra betryggelse er der fastsat ved 

lov, at alle, som tager til søs, skal have sik-

kerhedskursus, så mandskabet kan være godt 

forberedt, hvis det værste skulle ske.

Derudover er skibene i forhold til før meget 

bedre udstyret også på sikkerhedsområdet. 

Dette betyder, at livet til søs er meget sikrere i 

dag, end det før har været.

Man kan derfor sige at arbejdet til søs i dag 

er et sikkert erhverv. Det er sjældent, at det 

medfører dødsfald. Men man må erkende, at 

fuldkommen sikkerhed aldrig kan opnås. Men 

skulle der ske noget, bliver alt gjort, som kan 

gøres for at menneskeliv ikke skal gå tabt.

Óli Jacobsen
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Besøg Færøerne

Brændingens brusen, skrigende havfugle – 
skiftende lys som kan rokke ved bjergene.  
Farverne, lydene, sansernes bedrag - erken-
delsen af omskifteligheden, indbygget i selv 
den mest bastante klippegrund.  Uendelig-
hedens ekko runger i tid og rum, men der er 
få steder du sanser det så tydeligt som på 
Færøerne.

Det kan måske virke ejendommeligt for 
det utrænede øje, at Færøerne, beliggende 
midt i den ubarmhjertige Nordatlanten, i 
virkeligheden er et særdeles attraktivt rej-
semål.  Her er ingen tropiske sandstrande, 
ingen masseproducerede hoteller til char-
terturister og ingen af de typiske badelande 
eller turistfælder som findes mange andre 
steder.

Men alligevel er interessen for Færøerne 
som rejsemål i voldsom stigning.  I en 
omfattende undersøgelse i 2007, som 
omfattede 111 øgrupper, udnævnte National 
Geographic Traveller Færøerne som verdens 
mest tiltalende ø-rejsemål.   I december 
sidste år, anbefalede The Daily mail også 
Færøerne som et af de ti bedste rejsemål 
i 2012.  Interessen for øerne er steget 

voldsomt de sidste år, alt efter at erfarne 
rejsejournalister og folk med interesse for 
anderledes ferier er blevet opmærksomme 
på destinationen.

Og det er ikke uden grund.  Uspoleret miljø 
og kultur, veludviklet infrastruktur og gode 
overnatningsfaciliteter, er attraktive for 
feriegæster som vil noget andet end sydens 
sol.  Landets barske skønhed er legendarisk 
og stimulerer sanserne.  Vandreture i bjer-
gene, sejlture til utilgængelige fuglefjelde 
og grotter – eller bare at sætte sig på en 
klippe og mærke den fremmedartede natur 
krybe ind i sjælen.  Der er plads til det 
hele.  Uspolerede fuglebjerge og yngleste-
der.  Havets hemmeligheder, både oven og 
under vande. Fantastiske geologiske forma-
tioner fra astronomiske tidsaldre. Det vilde, 
det uberørte, det svimlende.

Årets EUROPA frimærker giver et lille glimt 
af hvad man kan forvente sig af en aktiv 
ferie på Færøerne.  Vandreture i den stor-
slåede natur, til lands og til vands.  At stirre 
ned i afgrunden fra en skarp bjergås på de 
nordlige øer – eller en sejltur i rasende fart 
under Suðuroys svimlende fuglebjerge – 
bare et par eksempler på de spændende 
tilbud der venter en.
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Og ligesom den vilde natur, har det sær-
prægede kulturlandskab en masse at byde 
på.  Spor helt tilbage fra de ældste nybyg-
gere i jernalderen.  Ruiner fra vikingegårde, 
middelalderens bondelandskab, og beva-
rede huse fra henfarne tider.  Domkirkerui-
nen i Kirkjubø, der står som et monument 
over middelalderkirkens magt og pragt.  
Museerne rundt som tilbyder indblik i Færø-
ernes brogede historie.

Og, tilsidst, det moderne færøske samfund.  
Fra Tórshavns café- og natteliv, de talrige 
kulturtilbud, til hverdagsliv i bygd og by.  
Sommerens byfester og musikfestivaler, 
kædedans og rockkonserter.  Kunstudstillin-
ger og litteraturarrangementer – Færøernes 
kulturliv er lige så farverigt og varieret som 
bygdernes huse.

Det er som sagt ikke sandstrandens liv man 
skal forvente at møde på Færøerne.  Det er 
livet i en barsk og utæmmet natur – skøn-
heden i det storslåede og omskiftelige.  

Mødet med gæstfri mennesker, som måske 
lever i et fremmedartet miljø, men dog er 
forbavsende kosmopolitiske, sprogkyndige 
og velinformerede om verden udenfor.  Et 
moderne samfund præget af sit miljø og sin 
historie.

Rejsen til Færøerne foregår enten med 
skib eller fly.  Rederiet Smyril Line tilby-
der transport med den moderne atlantiske 
færge ”Norrøna”, som transporterer både 
passagerer og biler.  Man kan besøge deres 
hjemmeside www.smyrilline.com for infor-
mation om afgange og priser.
Hvis man foretrækker at rejse med fly, til-
byder Atlantic Airways daglige afgange til 
Færøerne.  Deres hjemmeside findes på: 
www.atlantic.fo 

Velkommen til Færøerne – vi vil gøre vort 
bedste for at give dig en oplevelse for livet.
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Den gamle folketro beskæftiger sig ofte med 
forhold på grænsen mellem den kendte ver-
den og en farlig ydre verden som folk fryg-
tede - eller mellem rigtigt og forkert, enten 
fastlagt af verdslige regler og love, eller af 
traditionen. 

Troen på barnet som genganger bunder i 
en alvorlig forbrydelse. At grylen kommer 
efter børnene, drejer sig om overholdelse af 
kirkelige påbud. Strandtroldene holdt bør-
nene væk fra stranden og derved stor fare 
– og forestillingerne om maren er tegn på 
helbredsmæssig og psykisk stress, som de 
fleste mennesker kender til.

Grylen - farlig forklædning
Fester, der forskellige former for forklæd-
ning indgår, kendes fra kulturer i hele 
verden. Også i Danmark. En af de mest tra-
ditionsrige fester af denne type er forskel-
lige former for karneval i forbindelse med 
fastelavn. 

På Færøerne klæder børnene sig ud i fest-

lige dragter og fantasifulde masker foran 
ansigtet, og derefter besøger de bekendte 
og naboer, hvor de gerne får godter eller 
småpenge. Det er nærmest en leg, der kal-
des at “ganga grýla”. 

Dette er ellers et væsen, der kendes fra fol-
ketroen, hvor det kommer rundt for at påse, 
at ingen børn spiser kød i fasten. Et for-
mentlig ældgammelt rim er overleveret, der 
fortæller om dette væsen. Det har en sæk 
med sig, hvori det putter de børn, der har 
været så formastelige at bryde det strenge 
påbud om faste mellem fastelavn og påske, 
som vi bl.a. kender fra katolske lande.
 
Et sagn fortæller om den hovedrige Gæsa, 
der ejede halvdelen af øen Streymoy, men 
ble afsløret i at spise kød i fasten og blev 
dømt til at miste hele sit jordiske gods.
 
Denne katolske skik er vidt udbredt, både 
karnevalet og vistnok også fasten. Karneva-
let i Rio er berømt og har udviklet sig til en 
gigantisk turistmagnet. I de fleste katolske 
lande i Sydeuropa fejres også fastelavn med 
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store karneval og til dels løsslupne løjer.
 

En uundgåelig konsekvens i vor tid er kom-
mercialiseringen af populære skikke. Der 
bruges og tjenes mange penge i forbindelse 
med karneval, og ikke mindst medierne 
transmitterer gerne de farverige og spekta-
kulære optog i gaderne i Rio og andre byer. 

En anden konsekvens i vor tid er den 
angelsaksiske påvirkning. Det traditionelle 
maskespil ved fastelavn afløses disse år 
af den anglo-amerikanske Halloween, der 
oprindelig er en gælisk lysfest iblandet kar-
neval lignende maskespil. Det er interessant 
at iagttage, hvordan denne skik vinder frem 
i vor nordiske kultur, uden at folk tænker så 
meget over, at der har eksisteret lignende 
festskikke hos os næsten siden tidernes 
morgen. Måske skyldes det også, at det 
sene efterår er en tid for festligheder og 
morskab. Halloween fejres jo 31. oktober, 
mens fastelavn ligger om foråret og skal 
konkurrere med begyndelsen af sommerens 
mange aktiviteter.

Maren
Maren kommer om natten og sætter eller 
lægger sig på sovende mennesker, forstyr-
rer deres søvn, forårsager onde drømme og 
besværer åndedrættet. Den har ofte skik-
kelse af en smuk kvinde eller pige, men den 
er et skrækkeligt uhyre. Den vil gerne stikke 
fingrene ind i den sovendes mund for at 
tælle tænderne. Lykkes det vil den sovende 
dø.
 
De fleste mennesker oplever undertiden at 
sove dårligt, de kan føle sig trang for brystet 
og ikke kunne puste frit og have mareridt 
om natten. Der kan være mange årsager 
til urolig søvn uden rigtig hvile: sygdom og 
bekymringer er ofte årsag til urolig søvn på 
samme måde som det at man har forspist 
sig eller hvis man har spist noget forkert kan 
det give den slags symptomer. Formentlig 
er det naturlige årsager af denne art, der har 
givet anledning til folketroen om maren.
 
Man kender til mange gode råd mod maren. 
Man kunne fremsige bestemte, ofte rituelt 
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prægede, vers eller rim, der skulle kunne 
holde maren væk. Et råd var at vikle en kniv 
ind i en klud eller gerne et strømpebånd og 
så bevæge den rundt om den, der frygtede 
maren, ved at lade den gå fra den ene hånd 
til den anden, mens man fremsiger et mare 
vers. Enkelte steder kendes det råd at stille 
skoene foran sengen med skosnuderne 
vendt udad. Da kommer maren ikke op i 
sengen.
 
Troen på maren eller et lignende væsen 
kendes fra alle kulturer, vel sagtens fordi 
søvnforstyrrelser er et almenmenneskeligt 
fænomen. Flere steder har man ment, at 
visse mennesker kunne omskabe sig til 
mare og på den måde forvolde sine uvenner 
fortræd. 

Der kendes også mare fortællinger med 
tydelige seksuelle træk, hvor det gerne er en 
mare i kvindeskikkelse, der opsøger sovende 
mænd og omvendt en mare i mandeskik-
kelse der opsøger sovende kvinder.
 
Troen på en mare har været stærk i mange 
kulturer. I den ældste nordiske kristenret er 
der fastsat bøder til mennesker, der hjemsø-
ger andre i skikkelse af mare.

 
Ofte optræder maren i skikkelse af en 
kvinde, der flyver gennem luften. Derfor 
ser vi undertiden en sammenblanding med 
folketroen om hekse. De er jo kvinder, der 
mentes at flyve til Bloksbjerg på deres 
kosteskaft for at deltage i vilde udskejelser 
sammen med fanden. Oprindelig er der 
ingen forbindelse mellem disse to former for 
folkelige forestillinger.
 
Der er næppe mange, der tror på maren i 
vore dage i vor del af verden, men dog har vi 
bevaret den i sproget. Vi siger, at vi har haft 
mareridt efter en nat med urolige drømme 
og omtaler f. eks. en besværlig person eller 
et problem, det har vist sig vanskelig at løse, 
som en mare.

Det dræbte barn som genganger
Det er en udbredt forestilling i folketroen, at 
visse mennesker efter deres død omskabes i 
en eller anden dyrelignende skikkelse og kan 
optræde som gengangere. 

På Færøerne og mange andre steder kendes 
således troen på, at børn der er født i dølgs-
mål og er blevet dræbt, går igen og viser sig 
for de levende i en eller anden skikkelse. 
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Skal vi tro de færøske forestillinger, er 
denne genganger et lille og buttet væsen, 
omtrent som et lille barn og ikke større end 
et garnnøgle. Forklaringen på, hvorfor de 
går igen, er mest den, at de vil have navn, 
fordi de døde uden at være døbt.
 
Et navn er betydningsfuldt og ikke at have 
noget navn er en ulykkelig tilstand. Når et 
nyfødt barn bliver døbt og får navn, får det 
samtidig sin egen personlige plads i familien 
og samfundet. Det bliver en person. Navnet 
følger en gennem hele livet, og det opføres 
i officielle registre også efter døden som 
bevis på, at denne person virkelig har levet. 

Det lille barn, der dræbes ved fødselen, får 
aldrig en plads i tilværelsen, det registreres 
ikke, og ingen får nogensinde kendskab til 
dets eksistens. Det er uønsket og ties væk.
 
Hvis det lykkedes dette ulykkelige barn at få 
et navn, forsvinder det også som genganger 
og ses aldrig igen. 

På færøsk heder gengangeren “niðagrísur”, 
der henviser dels til, at det ikke har opnået 
saligt liv (niða=ned, dvs. modsat retningen 
op til det salige liv) og en dyrelignende skik-
kelse (grísur=gris), fordi det aldrig blev et 
menneske. Nogle forskere mener at denne 
gengangers oprindelse er at finde i før-
kristen tid, netop fordi det er navnet, der 
er af betydning, og ikke dåbens ritual som 
kirkeligt sakramente.
 
Ved bygden Skála på Færøerne står en sten, 
der kaldes Loddasa sten. Her kunne man 
ofte møde gengangeren af et dræbt barn. 
En mand fra bygden blev engang så irriteret, 
da han traf på den, at han råbte: “Sikken en 
loddas!” Siden har ingen set gengangeren. 
Man mente, at den opfattede udtrykket som 
et navn, og så fik den ro. (Betydningen af 
ordet Loddas er i øvrigt usikker).
 
I bygden Virðareiði var der en tjenestepige, 
der fødte et barn i dølgsmål. Hun svøbte 
det ind i en strømpelæg (“benvarmer”) og 
gravede det ned. Da pigen senere blev gift 
dukkede barnet op i brylluppet som gengan-
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ger i strømpe læggen, hvor det rullede rundt 
mellem benene på gæsterne og sang en 
sang om sin kranke skæbne.

Strandtrold
I gamle dage troede man på troldene. 
De boede udenfor menneskenes domæne 
på vanskeligt tilgængelige og ufremkom-
melige steder højt oppe i fjeldene eller langt 
inde i bjergene.  

Troldenes verden var mørk og uhyggelig, og 
de tilhørte den hedenske verden. De var far-
lige og truende.
 
Der blev fortalt mange beretninger og sagn 
om trolde, men hvor reel troen på troldes 
eksistens faktisk har været, kan der være 
delte meninger om. 

Mange forskere mener, at fortællinger om 
farlige trolde første og fremmest havde en 
pædagogisk funktion, der skulle skræmme 
børn og måske også enkelte voksne til ikke 
at opsøge farlige steder især i mørke.
 
Et berømt sagn fortæller om en trold, der 
en aften i skumringen, lykkedes med at 
bortføre et af børnene i bygden Hattarvík 
på Fugloy. En gammel mand sprang efter 

trolden og det lykkedes at redde barnet 
yderst på skrænten nede ved havet. Trolden 
sprang i havet, og den ble derfor kaldt et 
strandtrold.

I samme bygd fortælles om en anden 
strandtrold, der ofte kunne ses komme på 
land i skumringen. Den skal have været 
frygtindgydende. Der voksede tang og 
hang rullesten overalt på kroppen. Når den 
bevægede sig lød det som om den slæbte 
møllesten efter sig og grunden løsnede og 
drejede rundt omkring den. Den var så stor, 
at den kunne ses over de største af husene. 
Til sidst lykkedes det en mand i bygden at 
mane den i jorden, og siden er der ingen, der 
har hørt noget til den.
 
Ved bygden Hattarvík er skrænten mod 
havet ret høj visse steder, strandkanten 
nedenfor smal og der er ofte stærk bræn-
ding. Man kan derfor nemt forestille sig de 
voksnes bekymring for børnene, og at de 
har haft grund til at skræmme dem væk fra 
farerne der lurede nede ved stranden.

Eyðun Andreasen
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Færøerne er som bekendt en lille ø-nation 
og vort nationalsprog har derfor en temme-
lig afgrænset geografisk udbredelse. Det har 
derfor altid været nødvendigt for færinger 
at beherske andre sprog for at kunne opret-
holde kommunikationen med omverdenen. 
Sprogkyndighed er ligesom en del af kul-
turen: for overlevelsen, for den kulturelle 
udvikling eller bare for at følge med hvad 
der sker rundt omkring os.

Næsten siden Posta i midten af halvfjerd-
serne begyndte at udgive frimærker, har det 
været praksis at udgive oplysningsmate-
riale og kommunikere med samlere på fem 
sprog. Engelsk, dansk, tysk og fransk, og så 
selvfølgelig vort eget sprog, færøsk. Dette 
har fungeret godt, men efterhånden som 
globaliseringen har åbnet markeder i nye 
sprog- og kulturområder, er der opstået nye 
behov og nye krav til kommunikationen.

Det er derfor med en vis stolthed at vi nu 

kan præsentere os på to af verdens største 
og mest udbredte sprog – kinesisk (man-
darin) og spansk. For fremtiden vil alt vort 
oplysningsmateriale være tilgængeligt på 
vor hjemmeside på disse sprog, og direkte 
henvendelser via E-mail eller traditionel 
post, vil nu også blive besvaret på kinesisk 
og spansk.

Den spanske version af www.stamps.fo gik 
i luften den 17. januar i år og vi forventer at 
kunne lancere den kinesiske version i løbet 
af februar måned.

Vi byder alle mandarin- og spansktalende 
velkommen til vor lille afdeling af verdens-
kulturen og håber at I vil finde fornøjelse ved 
at udforske vort farverige og, når vi selv skal 
sige det, interessante univers.

Svanbjørg Manai, direktør 
Posta Stamps

Stamps.fo nu også på kinesisk og spansk
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Posta Stamps deltog d. 11.- 15. 
november 2011 i udstillingen 
”CHINA 2011, 27th Asian 
International Stamp”, som blev 
afholdt i Wuxi, også kaldet “The 
Pearl of Lake Taihu”.
 
Repræsentanterne fra Færøerne var 
Svanbjørg Manai og Jingrui Yan.
 
Jingrui Yan kommer fra Kina, men 
er gift med en færing og har boet 
på Færøerne i syv år. 
 
Når hjemmesiden stamps.fo bliver 
tilgængelig på kinesisk, så vil det 
være Jingrui Yan, som kommer til 
at korrespondere med de kinesiske 
samlere, der skriver til Posta 
Stamps på kinesisk. 

Svanbjørg Manai, leder af Posta 
Stamps, var meget tilfreds med 
udstillingen. Hun siger, at det var 
en fornøjelse at møde de mange 
kinesiske samlere, der virkede 
oprigtigt interesserede i de færøske 
frimærker.
 
Senere i år tager Posta Stamps 
igen til Kina på frimærkeudstilling. 
Den vil blive afholdt i Beijing i 
november 2012.
 
”Vi ved, at der er ca. 30 millioner 
frimærkesamlere i Kina. Så det er 
enormt spændende, og noget vi 
gerne vil udforske nærmere”, siger 
Svanbjørg Manai.
 
I forbindelse med udstillingen i 

Frimærkesamlerne venter tålmodigt på at at 
udstillingshallen åbner

China 2011 - i Wuxi

Jingrui Yan
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Wuxi blev der lavet et specielt 
udstillingsstempel.
 
En såkaldt udstillingskonvolut med 
frimærke og udstillingsstempel kan 
bestilles vha. bestillingskuponen 
midt i bladet.
Pris: 15,00 DKK

Svanbjørg Manai together with two chinese
collectors of Faroese stamps
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Præsentation af frimærkeudgivelsen 
"Dronning i 40 år" 

Onsdag, den 4. januar 2012 var der 
præsentation af frimærkeudgivelsen "Dronning 
i 40 år". Dette er en fællesudgivelsen mellem 
Danmark, Færøerne og Grønland, i forbindelse 
med at Margrethe II har været regent i 40 år.

Præsentationen var i Drabantsalen, på 
Christiansborg. Fra Færøerne kom Joel undir 
Leitinum, direktør Posta og Svanbjørg Manai, 
leder af Posta Stamps og desuden Kári Olsen 
fra Kringvarp Føroya (Færøernes Radio).  
Flere indslag var i morgenudsendelsen i det 
færøske radio fra dagene efter præsentationen. 

Det glæder os at de færøske medier viser 
interesse for færøske frimærker.

Der var mulighed for at se frimærkerne og 
at høre historien bag frimærkeudgivelsen. 
Gravøren Martin Mörck og kunstneren lMichael 
Melbye var også til stede for at signere.

Cirka 300 mennesker var til denne vellykkede 
præsentation. Ovenfor ses nogle billeder fra 
dagen.

Mikael Melbye og Martin Mörck signerer

F. v. Mikael Melbye, Joel undir Leitinum, Svanbjørg 
Manai og Martin Mörck
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Bagest fra venstrerað fra venstre: 
Ada í Líð, Tórun Højgaard, Maibritt Müller, inga Joensen, Hildur Mortensen, 
Marianna Nattestad, Jóhanna Danielsen, Alma Dalsgarð, Ann Zachariasen, 
Forrest fra venstre: 
Maud C. á Geilini, Annvør Manai, Eyðun Husgaard, og  Korinta Jarnfoss

Posta Stamps - det er os

Svanbjørg Manai, direktør
Posta Stamps

Dette er det nuværende personale på 
Posta Stamps. Det er os, der svarer på 
dine forespørgsler og order hvad enten de 
er fremsendt gennem almindelige breve, 
email, hjemmesiden, fax eller pr telefon.  
Vi pakker ordrerne, stempler frimærkerne 
og ellers det som har med produktionen at 
gøre. Nogle af os har du måske mødt på 
frimærkeudstillinger rundt omkring.

Frimærkerne
Frimærket er nationens spejl.  
Et lille indblik i landets sjæl, dets udseende, 
historie, flora, fauna og folkeliv.  En lille 
kulturbærer, som rækker langt ud over 
landegrænserne, helt ud i verdens fjerneste 
afkroge.

På en lille lap papir, et par centimeter i 

højde og bredde, kan man fortælle historier 
om dette eller hint, og det har altid været 
formålet med de færøske frimærker.  I de 
sidste år er vi blevet endnu mere bevidste 
om frimærkets rolle som kulturbringer, 
og har trimmet frimærkeudgivelserne 
tilsvarende.  

Det er ikke længere nok i sig selv at lave 
et frimærke med et billede af nationens 
store sønner eller døtre.  Vi vil lige så gerne 
fortælle hvad vedkommende har lavet, som 
gør ham eller hende fortjent til at komme 
med i frimærkernes galleri.  

Og nu vi er ved det, hvorfor så ikke prøve 
at bringe eksempler fra kunstnernes, 
forfatternes og digternes indre landskaber.



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 21. marts og 30. april 2012

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Frimærkeformat:
Miniarkformat:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Takstgruppe:

Norden 2012 - Redningstjeneste
21.03.2012 
2 x 10,50
FO 731-32
29,5 x 38,5mm
105 x 70 mm 
Edward Fuglø
Offset 
OeSD, Østrig
 Småbreve til Europa, 0-50 g

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

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

Europa 2012 - visit
30.04.2012
6,50 og 10,50 DKK
FO 733-734
64,00 x 23,00 mm
Eyðbjørn Jacobsen
Offset
LM Group, Canada
Småbreve på Færøerne og til Europa, 0-50 g.

Monstre
30.04.2012
6,50, 11,00, 17,00 og 19,00 DKK
FO 735-738
26,00 x 40,00 mm
Edward Fuglø
Offset 
LM Group, Canada
Småbreve på Færøerne 0-50 g,
mediumbreve på Færøerne 51-100gr,
mediumbreve på Færøerne 101- 250 gr,
storbreve til Europa 51 - 100 gr.

Prøvetryk

Prøvetryk


