
ISSN 1603-0036

Færøerne

Nr. 10
November 2011

Stamps

Tre nye udgivelser

Frimærkeprogram 2012

Vælg årets frimærke 2011

Årets slutsalg

R
eg

en
pa

rr
et

 p
å 

be
sø

g 
på

 F
æ

rø
er

ne
 i 

so
m

m
er

en
 2

0
10

F
ot

o:
 S

ca
np

ix



2 3

FO 724

Dronning i 40 år
Prøvetryk

Den 14. januar 2012 er det fyrre år siden 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II blev 

udråbt som dronning af Danmark.  Dronning 

Margrethe er konstitutionelt statsoverhoved 

for det danske rigsfællesskab, som omfatter 

Danmark, Grønland og Færøerne.  I anledning 

af dronningens 40 års jubilæum, udgiver det 

færøske Posta, sammen med Post Danmark 

og Post Greenland, et frimærke og et miniark.

Dronning Margrethe blev født den 16. april 

1940 på Amalienborg i København.  Hendes 

forældre var daværende kronprins Frederik, 

senere Kong Frederik IX. af Danmark, og 

kronprinsesse Ingrid.  I 1944 og 1946 fik tron-

følgerparret yderligere to døtre, henholdsvis 

prinsesserne Benedikte og Anne-Marie af 

Danmark.

Prinsesse Margrethe blev døbt i Holmens Kirke 

i København den 14. maj 1940.  Hendes fulde 

navn blev Margrethe Alexandrine Þórhildur 

Ingrid.  På daværende tidspunkt var der ikke 

kvindelig arvefølge til tronen, så først med ind-

førelsen af Tronfølgeloven af 27. marts 1953, 

blev prinsesse Margrethe kronprinsesse af 

Danmark og tronfølger.  Den 16. april 1958 tog 

Kronprinsesse Margrethe sæde i Statsrådet og 

fungerede derefter som leder af statsrådsmø-

derne når Kong Frederik IX. var fraværende.

Uddannelse

Den unge Prinsesse Margrethe gik i folkeskole 

på Zahles Skole i København fra 1946 til 1955.  

De første par år foregik undervisningen dog 

hjemme på Amalienborg.  Efter et kort ophold 

på kostskole i England (1955-56) begyndte hun 

sin gymnasieuddannelse og i 1959 blev hun 

nysproglig student fra Zahles Skole.

I 1960 tog Kronprinsesse Margrethe filosofi-

kum på Københavns Universitet.  I 1960-61 

fulgte hun studier i arkæologi ved University 

of Cambridge i England.  I perioden 1961-62 

studerede Margrethe statskundskab ved Århus 

Universitet, i 1963 ved Sorbonne i Frankrig og 

ved London School of Economics i England i 

1965.

I 1967 blev Kronprinsesse Margrethe gift med 

den franske diplomat Henri Marie Jean André 

greve de Laborde de Monpezat, som ved 

ægteskabet blev Prins Henrik af Danmark.  

Parret fik to sønner, Kronprins Frederik som 

blev født den 26. maj 1968 og Prins Joachim, 

som blev født den 7. juni 1969.

Fra Kronprinsesse til Dronning

Den 14. januar 1972 døde Kong Frederik 9.  

Dagen efter, den 15. januar blev Kronprinses-

sen udråbt som Dronning Margrethe II af 

daværende statsminister Jens Otto Krag, på 

Christiansborgs Slotsplads. Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe II er konstitutionelt stats-

overhoved for Danmark, Grønland og Færø-

erne.  Det vil sige at hun som regent ikke har 

politiske beføjelser – disse ligger hos de demo-

kratisk valgte parlamenter.

Statsråd

En gang om ugen afholdes Statsråd i Dan-

mark, hvor dronningen leder et møde med 

statsminister og regering.  På dette møde 

bliver dronningen, eller hendes stedfortræder, 

informeret om regeringens arbejde.  Det er 

også på dette møde at dronningen underskri-

ver nye love sammen med ansvarlige ministre.

Dronningens Nytårstale

Hvert år den 31. december, afholder Dronning 

Margrethe den såkaldte Nytårstale, som bliver 

direkte transmitteret i Danmark, på Færøerne 

og på Grønland.  Med denne tale gør Dron-

ningen status over året der er gået.  Denne 

tradition er særdeles populær, og selv om det 

ikke er en politisk tale, kan der godt falde en 

bemærkning af medmenneskelig eller moralsk 

karakter.

Andre pligter

Som statsoverhoved er det Dronningens 

opgave at stå i spidsen for statsbesøg, både 

når hun selv foretager officielle besøg i andre 

lande og når fremmede statsoverhoveder 

besøger Danmark. Den danske Dronning er 

formelt øverstbefalende for det danske for-

svar.  Det er også Dronningen som formelt 

modtager fremmede landes ambassadører, 

når de ankommer til Danmark. 

Derudover har dronningen en del repræsenta-

tive gøremål i forbindelse med jubilæer, indvi-

elser, premierer, uddeling af ordener o.l.  

Hvert år foretager Dronningen et såkaldt 

sommertogt, oftest med Kongeskibet Danne-

brog, til danske byer.  Med jævne mellemrum 

omfatter dette sommertogt også besøg på 

Færøerne og Grønland.  De talstærke opbud 

ved disse besøg vidner om en regent som er 

afholdt i rigsfællesskabet.

Dronningen og Færøerne

Siden 1380 har Færøerne været en del af Kon-

geriget Danmark.  Først som en del af Norge, 

siden med direkte forbindelse til Danmark.  

Selv om udviklingen er gået i retning af større 

politisk selvstændighed, er Dronning Margre-

the meget populær blandt Færøernes befolk-

ning, som har fulgt hende, siden hun som barn 

besøgte øerne for første gang.  Først sam-

men med sin far, Kong Frederik IX. og senere 

som voksen i egenskab af regent og sammen 

med sin egen familie.  Dronningens indblik i 

færøske forhold og historie er højt værdsat og 

der er ingen tvivl om, at en meget stor del af 

befolkningen ser frem til hendes traditionelle 

sommerbesøg. Dronning Margrethe II er 
færingernes, så vel som grønlændernes 
og danskernes regent, derom hersker der 
ingen tvivl.

Anker Eli Petersen
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Søanemonen - Havets blomster

Prøvetryk

Foto: Ingi Sørensen

Søanemonerne er i slægt med vandmænd 
og koraler, hvis fællesnævner bl.a er en 
relativt simpel cirkulær kropsbygning med 
en masse tentakler, der omkranser en 
mund i den ene ende af organismerne. I 
den modsatte ende har søanemonerne en 
sugeskive, med hvilken de kan fæste sig til 
et hårdt underlag, hvorimod vandmændene 
lever deres tilværelse i de frie vandmasser. 
I modsætning til korallerne har søanemo-
nerne intet skelet og optræder som selv-
stændige individer, mens korallerne danner 
kolonier.

Søanemonernes størrelse og farverighed 
gør dem ganske iøjefaldende. Farverig-
heden og formen giver associationer til 
eksotiske tropiske planter, hvilket også 
har været  inspiration både til den danske 
betegnelse, samt til den overordnede viden-
skabelige betegnelse Anthozoa (Græsk: 
antho=blomster og zoa=dyr). 

Søanemoner findes i alle verdenshavene 
og på alle dybder, fra lige under vandover-
fladen ned til mere end 10.000 meter. 
Flere af arterne har tilholdssted på bl.a. 
bolværker og sten helt oppe ved vandover-
fladen, hvor de lyser op i de mere neutralt 
blågrønne eller brune omgivelser, hvorfor 

de fleste mennesker, med tilknytning til 
havet, har et forhold til dem. I urolig sø 
eller ved berøring trækker søanemonen ten-
taklerne ind i sin rørformede krop, hvorved 
den fremstår som en halvkugle med hul i 
toppen.

På trods af deres blomsterlignende udse-
ende er de fleste søanemoner rovdyr. På 
deres overflade sidder der talrige giftceller, 
især på tentaklerne, der hver især kan bære 
på omkring 2 millioner af disse celler. Gift-
cellerne lammer byttet, hvorefter det bliver 
indfanget og transporteret ind gennem 
munden og ned i tarmhulen, hvor fordøjel-
sen finder sted.    

For at fæstne sig kræver søanemonen et 
fast underlag. Langsomt er den i stand til 
at glide af sted på foden med en hastighed 
på under 10 cm i timen. Der findes også 
arter, der kan give slip på underlaget, hvis 
behov skulle blive for dette, og drive af sted 
med strømmen. Enkelte arter kan endog 
svømme ved hjælp af tentaklerne, hvilket 
kan være ganske bekvemt, hvis en predator 
skulle gøre sin entré. Blandt søanemo-
nernes fjender regnes bl.a. nøgensnegle, 
fisk og søstjerner. Søanemoner har dog en 
ganske god regenerationsevne. Hvis dele af 

dyret bliver revet af på grund af dårligt vejr 
eller af en predator, vil disse dele vokse ud 
igen.

Det er ikke ualmindeligt, at søanemoner 
sidder fast på andre dyr, som f.eks. ere-
mitkrebsen. På den måde kommer søane-
monen i kontakt med flere fødeemner, da 
den bliver ført hurtigt omkring. Samtidig 
kan adfærden hos eremitkrebsen tiltrække 
mulige byttedyr til søanemonen. Til gen-
gæld bliver eremitkrebsen beskyttet af 
søanemonen imod f.eks. infektion af larver 
fra diverse krebsdyrsparasitter.

Søanemonerne formerer sig dels kønnet, 
med sæd og æg, dels ukønnet, hvilket 
almindeligvis sker med afsnøring af et 
stykke af foden. Denne afsnørede del 
udvikler sig til en ny søanemone, der er en 
klon af moderdyret.

Blandt marinbiologer betragtes søane-
monerne som en vanskelig gruppe at 
artsbestemme. Konserveringen af denne 

dyregruppe kræver speciel metodik, og der 
kræves desuden specialviden for at sikre en 
korrekt identifikation. Omend søanemone-
faunaen i det færøske område endnu ikke er 
færdigt undersøgt, kan den karakteriseres 
som nordisk – på fagsprog kaldet østatlan-
tisk boreal – med et arktisk islæt. Der er 
hidtil stedfæstet 30 arter af søanemoner 
på Færøerne, men artsantallet er antageligt 
større. 

Artsstørrelsen hos de færøske søanemoner 
varierer betydeligt. Diameterstørrelsen på 
fuldvoksne individer varierer fra over 30 
centimeter for den største art Bolocera 
tuediae ned til et par millimeter hos Edvard-
sia danica . Den længste art i de nordiske 
farvande er den meget udbredte Almindelig 
Sønellike (Metridium senile), der kan nå 
en længde på en halv meter. Nogle arter 
af søanemonen kan nå en betydelig alder 
og har man  f. eks. holdt et individ af arten 
Actinia equina, over 66 år i akvarie.

Ámundur Nolsøe
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Dyr fra landnamstiden

Prøvetryk

Gejrfugl
Latín: Pinguinus impennis
Gejrfuglen er en alkefugl ligesom lomvien, 
søkongen, alken og lunden. Ligesom alle 
disse andre fugle, levede den nu uddøde 
gejrfugl i Nordatlanten. 

Gejrfuglen var den største af dem alle med 
en højde på op til 70 cm. Som de andre 
alkefugle var den lys-hvidlig på bugsiden af 
kroppen og mørk-sort på rygsiden, men så 
havde den en karakteristisk hvid plet på hver 
side af hovedet mellem øjet og næbroden. 

Den kunne ikke flyve, dens vinger var lige så 
små som på Sydatlantens pingviner. Ligeså 
kvik den var i havet, når den svømmede 
efter fisk, ligeså klodset var den på land.
Gejrfuglen levede i store kolonier langs 
kysterne på begge sider af Nordatlanten, så 
langt sydpå, at rester efter den findes i køk-
kenmøddingerne fra stenalderen og frem til 
vikingetiden. Og det blev dens skæbne, da 
det så var nemt at drive fuglene sammen og 
slagte dem. 

Allerede i 1400-tallet var gejrfuglen stort 

set forsvundet fra Nordeuropa, men endnu 
fandtes den i store kolonier på Grønland, 
Island, Newfoundland, Baffin Island og 
Labrador. 

Da fiskeriet efter torsk ved Newfoundland 
og storhvalefangsten i Nordatlanten påbe-
gyndtes, var gejrfuglens skæbne beseglet. 
Bådene havde kun proviant med til udturen, 
og så blev gejrfuglene drevet levende eller 
slagtede om bord på bådene som proviant 
til hjemturen.
 
Den mest berømte koloni var på Penguin 
Islands (i dag Funk Island), der ligger nordøst 
for Newfoundland. Der blev de sidste slag-
tet i 1801-1802. På det tidspunkt blev man 
klar over, hvor sjælden gejrfuglen var, og 
alle de europæiske museer var nu villige til 
at betale kæmpesummer i kapløbet om at 
få fat i et skind af gejrfuglen til udstopning. 
De sidste blev taget i 1844 på den lille ø 
Eldey, syd for Reykjanes på Island, men der 
findes ubekræftede observationer af gejr-
fugl i 1848 i Vardø i Norge og flere gange i 
1850’erne på Grønland. Men uddød er den 
nu.

På Færøerne var gejrfuglen en regelmæssig 
sommergæst, men der er aldrig fundet bevis 
på, at den har ynglet. Den sidste blev taget 
ved Stóra Dímun den 1. juli 1808.

Der findes nogle få udstoppede gejrfugle til-
bage. Bl.a. købte Island et eksemplar, der i 
dag står på Islands Naturhistoriske Museum. 
Zoologisk Museum i København har haft 
den som logo i mange år - indtil år 2004. 
Ole Worm (1588-1654) fik til sit museum 
Wormianum sendt en levende gejrfugl til 
København. Den blev til logoet tegnet med 
en halsring, der menes at have været et tøjr.

Gejrfuglen er et eksempel på, at et dyr først 
og fremmest bliver udryddet på grund af 
manglende viden om dyrets udbredelse. 
Man kan ikke bebrejde datidens fiskere 
noget, da vor tids kommunikationsmulighe-
der ikke fandtes dengang. Men museerne 
kunne måske have gjort en redningsindsats i 
stedet for at give gejrfuglen nådesstødet. 

Dímunfårene
Latín: Ovis aries

I sommeren 1844 var den danske kronprins, 
senere kong Frederik VII på Færøerne. I hans 
følge var Japetus Steenstrup, der som ung 
zoolog var sendt med for at samle natur-
historiske ting til Det kgl. Naturhistoriske 
Museum i København. I tilvækstjournalen på 
Zoologisk Museum står der for d. 23. august 
1844, at:

”H.K.H. Kronprinsen forærede ved Hr. Lek-
tor Steenstrup Museet følgende gjenstande:
1. Skelet af en 18 Fod lang Delphinus 
globiceps. (Grindehval)
2. Den vilde Varietet af det Færøske 
Faar ♂. Ved basis af Hornene og om Ørene 
mangle Haarene. Craniet fulgte løst med.
3. Den samme ♀ ad. Godt konserve-
ret. Craniet fulgte løst med.
4. Den samme  ♂ juv. Vædderlam. 
Godt konserveret. Craniet fulgte løst med.”



8 9

FO 722-723 Prøvetryk

I 1983 kom de tre får tilbage til Færøerne 
i forbindelse med åbningen af Nordens 
Hus på Færøerne, og i dag kan man se 
dem i udstillingen på Færøernes historiske 
Museum.

Fårene er små og sorte, og de minder om de 
lidt mere primitive Soay-får, der lever vildt 
på øen Sct. Kilda udfor de Ydre Hebrider. De 
kaldes de gedehornede får, hvor begge køn 
har horn, fårenes er dog mindre og spinklere 
end væddernes. Dímun fårene er noget for-
ædlede i forhold til Soay-fårene, der har de 
vilde fårs lyse bug. De klæder, man har fun-
det i udgravninger fra Bronzealderen, har uld 
af samme type og struktur som Dímun-fåre-
nes, så allerede dengang var man begyndt 
at forædle fårene.

De tre får fra Stóra Dímun var blandt de 
sidste af Færøernes oprindelige får, mulig-
vis vikingernes får. I en udgravning i Eiði på 
nordenden af Eysturoy har man fundet et 
halvt kranium af samme slags får. Vikin-
gerne havde deres egne får med til Island 
og Grønland, og sandsynligvis også til Færø-
erne. Omkring år 1600 have man fårepest 
på Færøerne, der næsten udryddede alle 

fårene. Der blev sat nye får ud, der kom fra 
Shetland og Island. Men de små sorte får 
har sikkert overlevet på Lítlu Dímun, hvorfra 
de blev skudt endeligt væk omkring 1860.

Der findes en beskrivelse af bortskydningen 
af de sidste får på Lítlu Dímun. Justitsråd R. 
Müller skrev i ”Nationaltidende” 5. februar 
1911 bl.a.: ”De tiloversblevne var saa vilde, 
at de hellere frivillig sprang i Afgrunden 
end lod sig fange, og særlig nogle gamle 
Væddere og Moderfaar var aldeles umulige 
at komme nær. Saa maatte man tage sin 
tilflugt til Riflen, og den sidste rest blev ned-
skudt. Afdøde Købmand J. Mortensen, Stif-
ter af Færøernes største Handelshus, der 
var en dygtig Riffelskytte, har fortalt mig, 
at han havde været med til at skyde flere af 
disse Faar og særlig, at han havde skudt det 
sidste Exemplar, en gammel Vædder, der 
var saa forsigtig, at det kostede ham stor 
Anstrengelse at komme den paa Skud.”

Dorethe Block

I forbindelse med frimærkeudgivelsen 
“Dronning i 40 år”, som er en fællesudgave 
mellem Færøerne, Danmark og Grønland, 
bliver der også fremstillet nogle særproduk-
ter, blandet andet en souvenirmappe med 
de tre miniark. 

Der vil også blive trykt et såkaldt sorttryk i 
begrænset oplag. De er alle nummererede 
og signerede af kunstneren Mikael Melby og 
gravøren Martin Mörck, og bliver leveret i et 
indstikskort.

Dette er første gang, at Posta sælger sort-
tryk som enkeltprodukt. Det sælges så 
længe lager haves, så man skal være hurtig 
til at bestille. 

Souvenirmappen med de tre miniark koster 
45,- kr.
Sorttrykket koster 100,- kr.

Derudover kommer vi også til at sælge 
produkter fra Danmark og Grønland, der 
hører med til denne udgave. Det vil sige, 
at vi sælger både frimærkerne, miniarkene 
og de dertilhørende førstedagskonvolutter. 
Bemærk dog, at vi ikke sælger de stemp-
lede frimærker.

Alle disse produkter kan bestilles via bestil-
lingsformularen midt i bladet, samt på vores 
hjemmeside www.stamps.fo

Souvenirmappe og sorttryk i begrænset 
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Europa 2012: Besøg Færøerne
– to enkeltmærker. Fotografier, der viser aktiv ferie 
på Færøerne.  To postkort bliver også udgivet.        
Værdi: 6,50 og 10,50 kr. FO 733-734.

4. januar 

Årsprogram 2012
Dronning i 40 år
-  Fællesudgivelse mellem Danmark, Grønland 
og Færøerne for at markere jubilæet. Frimær-
ket bliver udgivet både som frimærke og som 
miniark.                 Værdi: 10,50 kr. FO 724. 
NB! Denne udgivelse bliver sendt til abonnen-
terne sammen med februar-udgivelsen. 

20. februar 

Søanemoner                                                                      
- fire enkeltmærker, med fotografier af søane-
moner. Fotograf: Ingi Sørensen. Et frimær-
kehæfte med otte selvklistrende frimærker 
bliver også udgivet. Værdi: 3,00, 6,50, 8,50 
og 10,50 kr. FO 725-728.

Dyr fra landnamstiden
- to frimærker. Astrid Andreassen har tegnet 
gejrfuglen og Dimon-fårene. Værdi: 13,00 og 
21,00 kr. FO 729-730. 

 
Nordenudgivelsen 2012 - Livet på havet 
- miniark med to frimærker der viser redningstjene-
sten. Tegning af Edward Fuglø.  
Værdi: 2 x 10,50 kr. FO 731-732.                                         
NB! Dette miniark bliver sendt til abonnenterne 
sammen med april-udgivelsen. 

30. april 

Monstre
- fire enkeltmærker med tegninger af Edward 
Fuglø. Værdi: 6,50, 11,00, 17,00 og 19,00 kr.  
FO 735-738.

21. marts

Det gamle apotek i Klaksvík 80 år: 
- et enkelt frimærke. Fotografi af det gamle 
apotek i Klaksvík. Anker Eli Petersen har 
tilrettelagt. Værdi: 8,50 kr. FO 747.

Julesange 3 
- to enkeltmærker som forestiller den tedje 
serie af julesange. "Glædelig jul" og "Julen 
har englelyd". Anker Eli Petersen har tegnet. 
Et hæfte med otte frimærker og to postkort 
bliver også udgivet. Værdi: 6,50 og 10,50 kr.                    
FO 748-749.DKK.

Frankeringsmærker 2012 
Fire frankeringsmærker.  
Temaet er StreetArt (grafitti) Unge fra 
ungdomshuset "Margarinfabrikkin" tegner 
mærkerne.

24. september

5. november

Årbog, årsmappe(300,50 kr.) og julemærker.  
Janus Guttesen tegner årets julemærker. 

NB! Der kan forekomme ændringer i programmet.

Regin Smed- færøsk kvad
- ark med seks frimærker. Anker Eli Petersen 
har tegnet. Værdi: 6 x 11,00 kr. FO 739-744.

Nordisk samtiskunst:                                      
Jan Håfstrøm, Sverige & Edward Fuglø
- to enkeltmærker med malerier af disse 
to kunstnere. Værdi: 13,00 og 21,00 kr.              
FO 745-746.
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Einiber Juniperus communis subsp. alpina
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Krákuber Empetrum nigrum subs. hermaphroditum
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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Edward Fuglø, 2011 13 KR
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FO 719 FO 720 FO 721

FO 719-721
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FO 723

Årets smukkeste 
frimærke 2011 er:

Klip kuponen ud og send den til os eller stem på vores hjemmeside www.stamps.fo   
Sidste frist for at deltage er den 15. marts 2012! 

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

E-mail:

Kundenr.:

Vælg årets frimærke 2011
- 1. Præmie er en rejse til Færøerne!

Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet fra 
Posta Stamps, der bliver sendt via e-mail.

E-Mail:

Dette års store 1. præmie er en rejse til Færøerne. 

Rejsen er for en person og vinderen kan vælge 

at rejse med fly eller skib i sommeren 2012. Fire 

nætter på hotel efter aftale med fuld pension er 

indkluderet. 

Vinderen af andenpræmien kan vælge en af de 

flotte afbildede glasfigurer til venstre. De er hånd-

lavet af Mikkalina-glas, og er ca. 30 cm høje. Værdi 

ca. 1.000 DKK. Læs mere på www.mikkalina.com.

Til sidst trækkes der lod om 5 eksemplarer af Årbo-

gen 2010.

2.præmie:
3.præmie:
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FØROYAR

Tuberklastøðin 100 ár

5,50 FØROYAR

Tuberklastøðin 100 ár

9,00

FO 630-631

FO 618-623 FO 628-629

FO 639-648
FO 632-637

FO 624-625 FO 626FO 627

FO 649-650

Årets slutsalg
Sidste salgsdato for ovenstående frimærker 
og frimærkeprodukter er den 31. december 
2011.

Du får hermed en sidste mulighed for at 
købe varerne for pålydende værdi. 

Varerne kan bestilles ved at udfylde bestil-
lingsseddelen eller på vores hjemmeside 
www.stamps.fo.

FDC-mappe 2007

Hæftemappe 2007

Årbog 2007

Årsmappe 2007



3 KR

2012

FØROYAR

2012

650
KR

FØROYAR

2012

850
KR

FØROYAR

2012

1050
KR

FØROYAR

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

Prøvetryk

Nye frimærkeudgivelser 4. januar og 20. februar 2012

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

Dronning i 40 år
04.01.2012 
10,50
FO 724
43,39 x 53,5 mm 
105 x 70 mm
Michael Melbye
Ståltryk/Offset 
Martin Mörck
Post Danmark frimærker
 Småbreve til Europa, 0-50 g

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

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

Søanemoner
20.02.2012
3,00. 6,50, 8,50 og 10,50 DKK
FO 725-728
28,0 x 40,0 mm
Ingi Sørensen
Offset
OeCd, Eysturríki
Tillægsværdi, småbreve på Færøerne og til 
Europa, 0-50 g.

Dyr fra landnamstiden
20.02.2012
13,00 og 21,00 DKK
FO 729-730
40 x 22,5 & 22,5 x 40 mm
Astrid Andreasen
Offset 
Cartor Security, Frankrig
Småbreve udenfor Europa 0-50 g og storbreve 
på Færøerne 101-250 g

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk


