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Fem dage i paradis
Hvert år har vi en afstemning om årets 

smukkeste frimærke. Efter endt afstemning 

bliver der trukket lod om en rejse til Færøerne 

blandt dem, som har deltaget i afstemnin-

gen. Wang Jiayi fra Kina var den heldige vin-

der af dette års rejse. 

Fem dage i paradis

Under en rejse i Nordindien i april måned, 

blev jeg syg med feber og diarré. På en lille 

net café checkede jeg min e-mail og med et 

slag forsvandt al min negativitet. Jeg læste 

nemlig en e-mail fra Posta Stamps, hvori jeg 

blev informeret om at jeg havde vundet før-

steprisen i afstemningen om Årets frimærke 

2011. Og førsteprisen var en rejse til Færø-

erne. Det var bare helt utroligt.

Det har været min drøm at besøge Færø-

erne, lige siden jeg for første gang så færø-

ske frimærker i et frimærke magasin i 2003 

og denne drøm gik altså i opfyldelse ni år 

efter. Under mit ophold på Færøerne besøgte 

jeg Posta Stamps kontor og hilste på det 

venlige personale, som også arrangerede et 

møde med den færøske filatelist-forening, 

hvor jeg fik mulighed for en hyggelig snak 

med dem.

 

Jeg tog til Vágar for at se det smukke vand-

fald i Gásadalur, tog en bådtur under fugle-

fjeldene i Vestmanna og kørte en lang tur 

gennem endeløse tunneller til de nordligste 

øer. Samtidig fik jeg også muligheden for at 

opleve den lokale kultur, som for eksempel 
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at deltage i fårefangst i de færøske fjelde 

sammen med en færøsk landmand og 

besøge en færøsk familie og spise middag 

sammen med dem. Også spadsereture gen-

nem Tórshavn var en rigtig god oplevelse. 

Jeg må helt ærligt sige, at du ikke kan fore-

stille dig hvad Færøerne er, før du har været 

der selv. 

Tusind tak til Posta Stamps, jeg var fem 

dage i paradis og kommer helt sikkert til-

bage.

Wang Jiayi

Tórshavn

Vinderrejsen 2012

Tórshavn - Tinganes

På besøg hos Posta Stamps sammen med Charles Cao-
cheng, en af  Posta Stamps samarbejdspartnere i Kina 
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Breve indland

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 6,50 8,50 10,50 

51 - 100 g 11 kr 15 kr

101 - 250 g 17 kr 21 kr

251 - 500 g 28 kr 32 kr

501 - 1000 g 38 kr 42 kr

1001 - 2000 g 53 kr

Europa og Norden

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 12,50 14 kr 17 kr

51 - 100 g 16 kr 17 kr 22 kr

101 - 250 g 31 kr 38 kr

251 - 500 g 55 kr 61 kr

501 - 1000 g 90 kr 97 kr

1001 - 2000 g 146 kr

Europa, Norden og A-breve til  
Island

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 8,50 10,50 13 kr

51 - 100 g 13 kr 17 kr

101 - 250 g 26 kr 34 kr

251 - 500 g 45 kr 53 kr

501 - 1000 g 74 kr 80 kr

1001 - 2000 g 105 kr

Øvrige udland

A-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 14 kr 18 kr 23 kr

51 - 100 g 17 kr 28 kr 34 kr

101 - 250 g 52 kr 57 kr

251 - 500 g 103 kr 110 kr

501 - 1000 g 172 kr 183 kr

1001 - 2000 g 283 kr

Øvrige udland

B-breve

Vægt Små 
brev

Medium 
brev

Stor 
brev

0 - 50 g 10,50 15 kr 19 kr

51 - 100 g 24 kr 30 kr

101 - 250 g 45 kr 51 kr

251 - 500 g 76 kr 82 kr

501 - 1000 g 116 kr 133 kr

1001 - 2000 g 210 kr

Brevstørrelse
Småbrev Mediumbrev Storbrev

højst
23 x 17 x 
0,5 cm

højst
33 x 23 x 2 cm

Længde + bredde + 
tykkelse = højst 90 cm

23 x 17 
cm

33 x 23 
cm

0,5 cm
tykkelse

2 cm
tykkelse

l+b+t
90 cm

* Portoen for småbreve på Færøerne stiger til 7,00 kr. 1. jan. 2013
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Trøllanes

FØROYAR 10,50KR

2012

FO734

Det færøske Europa-frimærke, FO 734, blev 

nummer to i en stor frimærkekonkurrence.

En jury bestående af 7 eksperter, både 

filatelister og kunstnere, skulle vælge det 

smukkeste frimærke blandt de 55 forskellige 

Europa-frimærker, der er udkommet i år. 

Nummer et blev Russland, nummer to blev 

Færøerne og Åland og Finland endte på en 

delt tredjeplads. 

Fotografen Eyðbjørn Jacobsen har taget bille-

det af Trøllanes, der bliver vist på det færø-

ske frimærke.

Færøerne blev nummer to
- Færøerne har det næstsmukkeste 

   Europa-frimærke!

Dette russsiske frimærke vandt konkurrencen
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Julemærker

Janus Guttesen har tegnet årets jule-
mærker, som i år viser forskellige moti-
ver fra Færøerne.

Overskuddet af julemærkesalget går 
som sædvanlig til den færøske jule-
mærkefond, 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. For-
matet er 235 x 202 mm, og den inde-
holder alle årets frimærker og blokke. 
Frimærkehæfter og frankeringsmærker 

er ikke inkluderet i årsmappen, som 
sælges til frimærkernes pålydende 
værdi. Pris: 302,50 kr

Årbog

I år har bogen fået både nyt layout og 
nyt format. Den findes nu på tre sprog: 
dansk, tysk og engelsk, men i en og 
samme bog. Den er udført i flot kvalitet 
med mange flotte billeder og illustratio-
ner. Alle årets frimærker og blokke er 
monteret i klemlommer, der er indsat i 
bogen. Frimærkehæfter og frankerings-
mærker er ikke inkluderet i årbogen. 

Pris: 365,00 kr

Julen 2012

F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2012
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Julepynt

Posta har i flere år udgivet julepynt. 
Først med snekrystaller og så med 
engle som motiv. I år er det kunstneren  
Janus Guttesen, som har designet årets 
julepynt. 

De tre motiver forestiller tre forskellige 
kirker på Færøerne, Christianskirken i 
Klaksvík, kirken i Tvøroyri og Domkirken 
i Tórshavn.

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

bliver leveret i en smuk emballage med 
tre forskellige motiver. 

Pris: 95,00 kr pr sæt.

Julekort

Posta udgiver også tre julekort med de 
samme motiver som årets julepynt. 
Julekortene er dobbelte og bliver solgt i 
sæt med tilhørende kuverter. 

Pris 25,00 kr pr. sæt 
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
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Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
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Nye udgivelser 5. november 2012

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årbog 2012
05.11.2012 
365,00 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Design:
Værdi:

Julemærkerne 2012
05.11.2012
Janus Guttesen
30,00 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årsmappe 2012
05.11.2012
302,50 DKK
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