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EDWARD FUGLØ 2010

Grindahvalur
Globicephala melaena

FØROYAR

50 KR

Årets smukkeste frimærke 2010
Norðatlantex 2011 i Nordens Hus
27.- 28. maj 2011 blev frimærkeudstillingen
Norðatlantex 2011 afholdt i Nordens Hus på
Færøerne.
Udstillingen blev holdt for at fejre at Føroya
Filatelistafelag blev 75 år den 28. Maj, samt
at der, den 1. April 2011, var 35 år siden at
Postverk Føroya (nu Posta) blev startet.
Udstillingen var en klubudstilling uden medaljebedømmelse, men med en publikumsafstemning. Posta, Føroya Filatelistafelag
samt færøske Røde Kors havde hver deres
handelsstand.

et almindeligt posthus på Færøerne så ud i
1920’erne og i 1950’erne.
Postdirektøren Joel undir Leitinum åbnede
udstillingen og Guðrið Hansdóttir spillede og
sang under åbningen.

Frimærkesamlere rundt om i verden har
deltaget i afsstemningen om det smukkeste færøske frimærke fra 2010 og
dette blev resultatet:
Nr. 1 Norden 2010 miniarket FO 68687 som viser fiskeopdræt. Tegnet af
Edward Fuglø.

To særstempler blev også fremstillet i forbindelse med fejringen. De kan bestilles på
bestillingskuponen.

Nr. 2 blev frimærket FO 681 med som-

Alt i alt en fin udstilling som både Posta og
Føroya Filatelistafelag kan være godt tilfredse med.

Nr. 3 blev frimærket med grindehvaler,

merfuglen dagpåfugleøje. Tegnet af
Astrid Andreassen

FO 685. Tegnet af Edward Fuglø.

De heldige vindere:
1)

Dieter Strohwald
Bad Schwalbach,
Tyskland

2)

Evelin Buntrock
Dresden,
Tyskland

3-7)

Vidmar Romana,Slovenien
Erling Lide, Danmark
Juan le Cossec, Frankrig
Brungeau, Frankrig
Klaus Lehmann, Tyskland

Derudover havde Posta også en historisk
udstilling. Gammelt postinventar var stillet
frem, så man kunne få et indtryk af hvordan
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Nye posttakster 01.09.2011
Brevstørrelse
Småbrev
højst
23 x 17 x
0,5 cm

Mediumbrev
højst
33 x 23 x 2 cm

Storbrev
Længde + bredde +
tykkelse = højst 90 cm

Breve indland
Vægt

23 x 17
cm

Små
brev

33 x 23
cm

0 - 50 g

6,50

51 - 100 g

0,5 cm
tykkelse

2 cm
tykkelse

l+b+t
90 cm

Rejsen blev tilrettelagt af GreenGate
Incoming, som havde arrangeret flere
aktiviter i løbet af opholdet på Færøerne.
Blandt andet besøgte de Færøernes
Akvarium hvor dykkeren Ingi Sørensen
holdt foredrag og viste billeder taget
på havbunden omkring Færøerne. En
sejltur med skonnerten Norðlýsið samt
andre udflugter blev der også til.
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Små
brev
0 - 50 g

Det glæder os at høre at både far og
søn var rigtigt glade for turen.
Til næste år vil der også være mulighed for at vinde en rejse til Færøerne.
Alle der stemmer på årets smukkeste
frimærke 2011 vil være med i lodtrækningen. Der vil være mere information
om dette i næste nummer af Posta
Stamps, som bliver udgivet i november.

15 kr

101 - 250 g

17 kr

21 kr

251 - 500 g

28 kr

32 kr

501 - 1000 g

38 kr

42 kr
53 kr

A-breve

Vægt

Ovenfor ses nogle billeder fra turen
med skonnerten Norðlýsið.

10,50

11 kr

Øvrige udland

A-breve

Bo Maach-Møller fra Danmark var den
heldige vinder af rejsen til Færøerne,
som fandt sted i juni 2011. Med på rejsen havde han taget sin søn.

Stor
brev

8,50

1001 - 2000 g

Europa og Norden

Vinderrejsen 2011

Medium
brev

10,50

Medium
brev

13 kr

Stor
brev

Vægt

Små
brev

15 kr

0 - 50 g

13 kr

Medium
brev

Stor
brev

17 kr

21 kr

51 - 100 g

15 kr

19 kr

51 - 100 g

26 kr

32 kr

101 - 250 g

28 kr

32 kr

101 - 250 g

49 kr

53 kr

251 - 500 g

47 kr

53 kr

251 - 500 g

95 kr

103 kr

501 - 1000 g

76 kr

82 kr

501 - 1000 g

158 kr

168 kr

126 kr

1001 - 2000 g

1001 - 2000 g

Europa, Norden og A-breve til
Island

263 kr

Øvrige udland
B-breve

B-breve
Vægt

Små
brev

Medium
brev

Stor
brev

Vægt

Små
brev

Stor
brev

10,50

13 kr

0 - 50 g

15 kr

19 kr

51 - 100 g

13 kr

17 kr

51 - 100 g

24 kr

30 kr

101 - 250 g

26 kr

34 kr

101 - 250 g

45 kr

51 kr

251 - 500 g

45 kr

53 kr

251 - 500 g

76 kr

82 kr

501 - 1000 g

74 kr

80 kr

501 - 1000 g

116 kr

133 kr

105 kr

1001 - 2000 g

0 - 50 g

1001 - 2000 g

8,50

10,50

Medium
brev

210 kr
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F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2011

Julen 2011
Julemærker
Edward Fuglø har tegnet årets julemærker, som i år viser julepyntede vinduer. Julemærkerne er trykt med guld
folie, der giver en flot guld effekt på
tekst og grene.
Overskuddet af julemærkesalget går
som sædvanlig til den færøske julemærkefond, der har til formål at yde
støtte til diverse tiltag for børn og unge
på Færøerne. Pris: 30,00 kr

Årsmappe
Årsmappen udkommer i november. Formatet er 235 x 202 mm, og den inde6

holder alle årets frimærker og blokke.
Frimærkehæfter og frankeringsmærker
er ikke inkluderet i årsmappen, som
sælges til frimærkernes pålydende
værdi. Pris: 304,50 kr
Årbog
Årbogen er i A4-format og udført i flot
kvalitet med mange flotte billeder og
illustrationer. Alle årets frimærker og
blokke er monteret i klemlommer, der
er indsat i bogen. Frimærkehæfter og
frankeringsmærker er ikke inkluderet i
årbogen. Bogen findes i to versioner:
dansk/færøsk og engelsk/tysk.
Pris: 350,00 kr

Julepynt
Posta har i flere år udgivet julepynt.
Først med snekrystaller og så med engle
som motiv. I år er det kunstneren Anker
Eli Petersen, som har designet årets
julepynt.
De tre motiver stammer fra tre forskellige
julesange: "Á barnaárum ungum" ( I min
tidligste barndom), "Eg gleðist so hvørt
jólakvøld" (Jeg er så glad hver julekvæld)
og "Eg eri so spent til jóla" (Jeg er så
spændt til jul).

og bliver leveret i en smuk emballage
med tre forskellige motiver.
Pris: 95,00 kr pr sæt.

Julekort
I forbindelse med julemærkerne udgiver
Posta tre julekort med samme motiver.
Julekortene er dobbelte og bliver solgt i
sæt med tilhørende kuverter.
Pris 25,00 kr pr. sæt

Julepynten er af messing og belagt med
guld. Den er forsynet med guldsnor klar
til ophængning. Den måler ca 8,5 cm
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Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årbog 2011
07.11.2011
350,00 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årsmappe 2011
07.11.2011
304,50 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Julemærkerne 2011
07.11.2011
30,00 DKK
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