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SEPAC 2017: Færøsk kniv
Knivløs mand er livløs mand

Egentlig sjovt med associationer. Når jeg nu 

sidder her og lige har skrevet overskriften 

til denne tekst, toner et af mine allerførste 

barndomsminder frem i hukommelsen. Jeg 

må have været omkring 4 år gammel og stod 

på en taburet i køkkenet med en lommekniv 

i hånden. Min far, som på det tidspunkt var 

i Canada for at instruere lokale fiskere i brug 

af en moderne fiskekutter, havde sendt en 

pakke hjem, so bl.a. indeholdt små gaver til 

os børn. Til mig havde han købt en fin rød 

lommekniv med våbenskjold på skæftet – og 

det var den jeg lige havde hentet fra et af 

køkkenskabene. Husker ikke meget mere 

om den kniv, hvad der blev af den senere 

hen. Men den dag blev den i hvert fald 

taget fra mig, da jeg havde brugt den til at 

omdanne et af mine ældre brødres drabelige 

træsværd til en brødkniv – og, skal vi sige, 

den gestus blev ikke vel modtaget.

Det kan måske virke lidt ejendommeligt at 

give sin fireårige søn en kniv i gave, men 

tiden, kulturen og omstændighederne taget 

i betragtning, var det den naturligste ting af 

verden.

Kniven har altid været færingernes abso-

lut vigtigste værktøj. Det gamle ordsprog: 

”knivløs mand er livløs mand,” hentyder til 

nødvendigheden at altid have en kniv med 

sig i det daglige. Kniven blev brugt i næsten 

alt arbejde i det gamle bonde-jægersam-

fund, både af mænd og kvinder, børn såvel 

som voksne.

Kniven blev brugt til at spise med - næsten 

al traditionel færøsk mad kræver en skarp 

Prøvetryk
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kniv – og samme kniv blev også brugt til dag-

ligdagens sysler. Den blev brugt til at slagte 

får, kvæg og hval, samt den efterfølgende 

opskæring. Den var fuldstændig uundvær-

lig til fiskeri – og den mand som glemte 

kniven derhjemme da han drog ud på havet, 

måtte regne med en del drilleri og sarkasti-

ske bemærkninger fra sine bådsfæller. Den 

blev brugt til at lave de daglige redskaber og 

reparation af disse, til byggeri, behandling 

af skind og fremstilling af klæder og sko. I 

fritiden blev kniven også taget frem - en del 

af vores arkæologiske arv består af legetøj 

og prydgenstande, udskåret i tranlampernes 

skær i lange nordatlantiske vinteraftener. 

Kniven var, kort sagt, færingernes universal-

værktøj.

Den traditionelle færøske kniv er en brugs-

kniv og har derfor et forholdsvis kort blad. 

Desuden kan den færøske kniv kendes på 

det karakteristiske knæk på bladryggen, 

som får bladet at skråne let ned mod odden. 

Denne skråning er sandsynligvis resultatet 

af århundreders erfaringer og viser at kniven 

skal bruges at stikke med ved slagtning. 

Balancepunktet ligger midt på bladet, så 

den ikke smutter til side under arbejdet.

Knivsbladene blev i gamle dage oftest 

smedet på Færøerne af jern – med indlagt 

stål i knivsæggen. Det var vigtigt at bladet 

ikke var for hårdt, idet det derved bliver svæ-

rere at hvæsse og holde skarpt. Knivskaftet 

var af træ, uden nogen form for dekoration, 

skeden af træ eller læder.

I midten 1800-tallet begyndte den dygtige 

kunsthåndværker Jákup Andrias Andras-

son, f. 1819, at lave knivskæfter og skeder 

Kniven skal have tilhørt 
den færøske nationalhelt, Poul Nolsøe,  
Nólsoyar Páll (1766 – 1808/09). Foto: Fotostudio.
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af mahogni og ibenholt, med små udskårne 

ikoner fra dagligdagen, både, grindehval 

og diverse fangstredskaber, af kobber, sølv 

eller perlemor. Dette kunsthåndværk bredte 

sig hurtigt blandt dygtige håndværkere og er 

stadig populært. Der findes næppe et hus på 

Færøerne hvor du ikke kan finde en prydkniv 

eller andet traditionelt værktøj med sirligt 

indlagte ikoner.

Kniven på frimærket har proportioner som 

en almindelig brugskniv - 19,5 cm, men det 

smukt dekorerede knivskaft og skede med 

båd, grindehval og grindejagtredskaber af 

messing, tyder på at den mere har fungeret 

som prydkniv. Ifølge knivens historie skal den 

have tilhørt den færøske nationalhelt, Poul 

Nolsøe, Nólsoyar Páll (1766 – 1808/09), 

hvilket placerer den tidligere, end man nor-

malt vurderer prydknive af den art. Hvorvidt 

den senere er blevet skæftet om, eller den, 

som knivens historie siger, blev lavet af en 

smed i bygden Porkeri, som var Nolsøes 

samtidige – skal stå hen i det uvisse. Den er i 

hvert fald en af de ældste og bedst bevarede 

prydknive på Færøerne i dag.

Anker Eli Petersen

Prydkniv fra først i 20. århundrede, udført i mørkt træ, 
messing og perlemor. Kniven er 20,2 cm lang og udført 
af Ludvig Blåsvær. Foto: Fotostudio.
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Frimærkesamlere rundt om i verden har

deltaget i afstemningen om det smukkeste

færøske frimærke fra 2016 og dette blev

resultatet:

Nr. 1  

Fiskeskind. FO 834. 

Kunstner: Martin Mörck.

Nr. 2  

Sepac 2016: Årstider. FO 827.

Kunstner: Edward Fuglø.

Nr. 3  

Westerbeek 1742. FO 822-23, 

Kunstner: Anker Eli Petersen.

De heldige vindere er:

1) Garvet lammeskind fra Færøerne: 

Jaka Sifrar, Slovenien

2)  Årbog 2016: 

Karl F. Dehlendorf, Danmark

3) Fiskeskindsmappe:

Heinz Jakobsmeier, Tyskland

3) Årsmappe 2015:

Yuli, Xian, Kina

Vi ønsker vinderne tillykke og takker alle,

som har deltaget i afstemningen.

Årets frimærke 2016
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Trúbótin 1517-2017

Trúbótin 1517-2017

Reformationen 500 år
Martin Luthers 95 teser

Han var nok ikke helt klar over hvilken hvep-

serede han stak hånden ned i, den gode 

Martin Luther, da han den 31. oktober 1517 

slog sine 95 teser op på døren til slotskirken 

i Wittenburg i Tyskland. End mindre hvilken 

opstandelse der ville opstå, eller omfattende 

konsekvenser det efterhånden ville føre til.

Og der havde ikke op til dette punkt været 

meget der tydede på at munken, præsten og 

teologiproffessoren i Wittenberg ville tage 

plads blandt verdenshistoriens mest mar-

kante personligheder. Bjergværksarbejde-

rens begavede søn, født den 10. november 

1483 i Eisleben, havde fået en god uddan-

nelse og efter endt filosofikum på universite-

tet i Erfurt, skulle han, efter sin fars ønske, 

have studeret jura. Men efter en skelsæt-

tende oplevelse i et tordenvejr, havde han 

lovet at gå i kloster og blive munk. Han var 

nu 33 år gammel – og hans liv var ved at 

tage en ganske uventet og dramatisk drej-

ning.

Afladsproblemet

Som en del af den katolske kirkes vision om 

straf efter døden, for synder begået i livet, 

var der i middelalderen opstået et begreb 

som populært kaldes aflad. Når døden ind-

traf, var der to muligheder i efterlivet. De 

onde kom til at tilbringe evigheden i helvede, 

mens dem der havde levet et sømmeligt liv, 

kom i himlen. Der var dog lige problemet 

med at intet menneske kan sige sig fri for 

synd, så for at få adgang til himmelriget, 

måtte man skrifte disse til en præst og mod-

tage og udføre de bodshandlinger man blev 

pålagt. Efter døden måtte man derudover 

udstå en timelig, d.v.s. tidsbegrænset peri-

ode, i skærsilden. Tiden i skærsilden afhang 

af omfanget og alvoren af ens synder.

Prøvetryk
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Ideen med aflad var lidt af et smuthul ved-

rørende bodshandlingerne – samt en metode 

at komme hurtigere igennem det, utvivlsomt 

ubehagelige, men uværgelige ophold i den 

rensende skærsild. Ved at give en almisse 

til kirken, overlod man sin bodshandling til 

kirken, således at man betaler for at andre, 

d.v.s. gejstligheden kan leve et liv i beken-

delse, bøn og anger.

Når pengene i kisten klinger...

Kort forinden, havde ærkebiskoppen i Mainz, 

Albrecht af Brandebburg, fået pave Leo 10. 

tilladelse at sælge afladsbreve i sit område, 

betinget af at paven fik halvdelen af ind-

tægterne til at finansiere byggeriet af den 

ny Peterskirke. Der var opstået en del util-

fredshed med afladssælgernes aggressive 

salgsmetoder overfor den jævne befolkning. 

Den mest kendte var dominikanermunken, 

Johann Tetzel, som havde flair for det tea-

tralske. Med sit følge, marcherede Tetzel 

under korsets tegn ind i landsbyerne, afholdt 

en dunderprædiken om skærsildens pinsler 

og tilbød derefter tilhørerne at købe aflads-

breve til sig selv – og endog deres afdøde 

slægtninge. For, som Tetzel sagde: ”Når 

pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af 

skærsilden springer!”

Teserne på kirkedøren

Da Martin Luther i 1517 hørte om Tetzels 

overfladiske salgsmetoder, så han det som 

et emne der burde blive diskuteret. Han 

skrev 95 teser vedrørende afladshande-

len og sendte dem til ærkebiskoppen og et 

par andre. Desuden slog han teserne op på 

kirkedøren i Wittenburg slotskirke, som et 

oplæg til en akademiske diskussion om afla-

dens væsen.

Tilsyneladende uvidende om ærkebiskop-

pens og pavestolens rolle i salgsfremstødet, 

kom Luther uforvarende at træde på et par 

Luther, der forklædt som Junker Jörg, 
skjulte sig på borgen Wartburg til marts 1522.
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ømme ligtorne. Ikke sådan at forstå, at der 

var noget afgørende eller revolutionerende 

i teserne. Luther var ikke afvisende overfor 

selve afladstanken. Det var snarere sælger-

nes påstande om at man kunne købe Guds 

velvilje via pavens afladsbreve og forbedre 

afdødes vilkår i skærsilden – og den mening 

var Luther ikke ene om.

Opslaget på kirkedøren var forfattet på latin 

– og var sandsynligvis kun tiltænkt de lærde, 

til inspiration og diskussion. Men det varede 

ikke længe før nogen havde oversat de 95 

teser til tysk, og efter at Gutenberg opfandt 

den moderne trykpresse omkring 1440, var 

det en smal sag at trykke teksten i stort 

oplag. Snart var de 95 teser kendt over det 

meste af Tyskland, hvor de, til Luthers over-

raskelse, vakte en del opmærksomhed. Han 

sendte en undskyldning til ærkebiskoppen 

af Mainz, hvor han indrømmede at være 

gået over grænsen i visse dele. Ærkebiskop-

pen sendte brevet videre til paven og det 

var begyndelsen til kirkens reaktioner mod 

Luther.

Løkken strammes

Presset kom fra forskellige vinkler, indi-

rekte på hans orden og med direkte samta-

ler mellem Luther og kardinaler. Luther på 

sin side, var oprigtig forbavset over kirkens 

reaktion og dette fik ham til at sætte sig til 

modværge. I oktober 1518 blev Luther for-

hørt af kardinal Cajetan i Augsburg, men 

nægtede at trække i land. I det år der var 

gået, havde Luther opnået støtte fra mange 

af fyrsterne og blandt den jævne befolkning 

– og kirken begyndte at betragte den stæ-

dige munk som lidt af et problem.

Debatten i Leipzig

8. november 1518 udsendte paven bullen 

”Cum postquam”, hvor den katolske aflads-

lære blev behandlet. Paven indrømmede 

visse misforhold vedrørende afladshande-

len, men afviste Luthers principielle stand-

punkter. Debatten var ved at løbe af sporet 

og begge sider var begyndt at bevæge sig ud 

over sagens kerne, de 95 teser.

T.v.: Afladsbrev underskrevet af Johann Tetzel. 
T.h.: Johann Tetzel sælger afladsbreve.
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Wittenberg by på Luthers tid.

Ved et debatmøde i Leipzig i 1519 mellem 

repræsentanter for henholdsvis universitetet 

i Wittenberg og Leipzig, rettede teologen 

Johannes Eck et skarpt angreb mod Luther 

med påstanden om at denne betvivlede 

pavens magt, kirkemødernes ufejlbarlighed 

og kirkens sakramenter. Luther på sin side, 

svarede at pavens magt savnede begrun-

delse i Bibelen og at kirkemøderne ikke var 

fri for fejl. Eck pressede Luther ved at sam-

menligne ham med Jan Hus, som et århund-

rede forinden var blevet brændt på bålet, for 

at sige at paven var fejlbarlig og andet der 

lignede Luthers udsagn. Det fik Luther at 

sige de berømte ord: ”Ja, ich bin Hussite,” og 

derved var hans skæbne beseglet.

Debatten i Leipzig skærpede Martin Luthers 

holdning mod paven. Op til dette tidspunkt 

havde Luther ikke set sine holdninger som 

undergravende overfor kirken og pavens 

myndighed – men efter debatten begynder 

Luther at sammenligne paven med Antikrist.

Exsurge Domine

I juni 1520 kom bullen Exsurge Domine fra 

pave Leo 10. Johannes Eck blev sat til at pro-

klamere bullen i Tyskland, som fordømte 41 

læresætninger fra Luthers skrifter og kræ-

vede at denne skulle trække dem tilbage 

inden 60 dage, eller risikere ekskommuni-

kation. Det var ikke en let opgave for Eck 

– han blev udsat for voldsomme mishags-

ytringer mange steder og til tider kunne han 

ikke engang forkynde bullen. Luthers popu-

laritet i Tyskland var stor, både blandt den 

jævne befolkning, såvel som blandt de her-

skende fyrster. Luthers reaktion på bullen, 

var at brænde den offentligt i Wittenberg, 

sammen med andre af modstandernes skrif-

ter og kirkelige retsbøger.
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Rigsdagen i Worms

Bruddet med kirken var nu en realitet. Den 

3. januar 1521 blev Martin Luther lyst i band 

af paven. Kirken kunne ikke selv drage den 

stædige rebel for retten, så det blev den 

unge kejser Karl 5. som rejste rigssagen.

Luthers mægtigste støtte, var fyrsten Fre-

derik den Vise af Sachsen – og han fik kej-

seren at gå med til at Luther, før dommen, 

skulle udspørges af rigsdagen – samt at han 

fik frit lejde til og fra Worms.

Den 18. april 1521 indfandt Luther sig for 

rigsdagen i Worms. Hans gamle modstan-

der, Johann Eck, som repræsenterede kejse-

ren, præsenterede Luther for hans skrifter, 

udlagt på et bord i lokalet. Eck spurgte ham 

om det var hans skrifter og om han tog 

ansvar for deres indhold. Luther bekræf-

tede at det var hans skrifter, men udbad 

sig betænkningstid til at svare det andet 

spørgsmål. Dagen efter, kom svaret, at han 

tog ansvar for indholdet og afsluttede med: 

”Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, 

for det er hverken sikkert eller tilrådeligt at 

handle mod ens samvittighed. Så hjælpe 

mig Gud. Amen!”

De følgende fem dage, holdt rigsdagen 

interne overvejelser for at beslutte Luthers 

skæbne – og den 25 maj præsenterede kej-

seren dommen, hvor Luther blev lyst fred-

løs, hans skrifter skulle forbydes og han selv 

arresteres. Ifølge ediktet, var det også en 

forbrydelse at yde Luther hjælp, give ham 

mad eller husly.

Wartburg

Eftersom kejseren havde lovet Martin Luther 

frit lejde til og fra Worms, kunne man ikke 

arrestere ham med det samme. Luther drog 

afsted mod Wittenberg, men på vejen blev 

han bortført af Frederik af Sachsens mænd, 

som bragte ham til borgen Wartburg i Eise-

nach. Under dæknavnet Junker Jörg, skjulte 

han sig på borgen til marts 1522. Det var 

her, at han påbegyndte sin oversættelse af 

Luthers støtte, fyrsten 
Frederik den Vise af Sachsen
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Det Nye Testamente til tysk, og denne over-

sættelse blev en milepæl i tysk sproghistorie 

og grundlaget for højtysk. Det tog lidt læn-

gere tid med Det Gamle Testamente, men i 

1534 lå den første tyske Bibel færdig.

Som sagt, kom Martin Luther ikke frem fra 

sit skjul før i marts 1522. Årsagen var at der 

var udbrudt kaotiske tilstande i kølvandet på 

de omvæltninger som Luther havde forårsa-

get, så han var nødt til at vende tilbage til 

Wittenberg for at bringe disse til ophør.

I løbet af 1520'erne udviklede Martin Luther 

de grundlæggende principper for den refor-

merede kirke, katekismen, etikken, kirke-

begrebet etc. Den protestantiske folkekirke 

blev udstukket i letforståelige småskrifter, 

som den jævne befolkning nemt kunne tage 

til sig.

Det viste sig også, at den reformerede 

kristne frihed også kunne fortolkes anderle-

des end Luther havde tænkt og der opstod 

udbrydergrupper som byggede videre på 

Luthers principper. Også mere voldsomme 

udslag, som Thomas Müntzer og hans bon-

deoprør 1524-26 forårsagede - men Martin 

Luther vendte sig kraftigt imod tanken om at 

bruge hans reformation til at omstyrte sam-

fundet med.

Reformationen bredte sig over, især, Nord-

europa, men det må vente til en anden gang. 

Historien om munken som ville starte en dis-

kussion, men endte med en reformation, har 

nu 500 år på bagen, og der er ingen tegn på 

at den vil slutte i overkommelig fremtid - så 

vi stopper her.

Anker Eli Petersen

The Wartburg Castle in Eisenach
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FØROYAR 9,50 KR
Edward Fuglø 2017

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2017

Den færøske nationaldragt II
Kvindedragten

Skørtet

Det traditionelle skørt i dag er sort og rød-

stribet. Stoffet var såkaldt ”hvergarn”, d.v.s. 

oprindelig hjemmevævet hør tilsat uld, nu 

maskinvævet bomuld tilsat uld. Der har 

været en del kritik fra traditionalister over 

tendensen de seneste år, hvor især unge 

kvinder har valgt andre farver, f.eks. sort og 

grønstribet eller sort og gulstribet. 

Men, fra kilderne ved vi, at man fra gammel 

tid har brugt forskellige farver. Præsten 

Jørgen Landt (1751 – 1804) siger i sin færø-

beskrivelse fra 1800, at skørterne var brune 

med hvide striber til hverdagsbrug og gul-

stribede til finere brug. Skrædderen Hans 

Marius Debes (1888 – 1978) skriver at skør-

terne før var mørkeblå i bunden, snarere end 

sorte, med lyseblå, hvide, røde, gule eller 

grønne striber. Debes siger også at et skørt 

skulle have 13 folde – det var almindelig prak-

sis, at pigerne fik deres skørt omkring kon-

firmationsalderen og derfor skulle der være 

folde at lægge ud, efterhånden som kroppen 

udviklede sig.

Forklædet

Forklædet er selvfølgelig et levn fra den 

gamle hverdagsdragt, for at beskytte skørtet 

mod smuds og slid. Det er nemmere at vaske 

et forklæde end et skørt – og det kan skiftes 

ud i en håndevending.

Folkemindeforskeren J. C. Svabo (1746-1824) 

siger forklæderne var af blåstribet lærred, 

mens H. M. Debes, et par århundreder 

senere, siger at de var af uldmusselin, silke 

eller lignende stof.

Prøvetryk



13

Før i tiden var forklæderne ellers kortere end 

i dag, hvor de udelukkende bæres i dekora-

tivt øjemed. Man gør ofte meget ud af for-

klædernes udsmykning, oftest ved broderier, 

som i øvrigt skal matche tørklædet.

Sokker og sko

Under skørtet bar piger og kvinder sorte eller 

grå sokker, formodentlig strikket af færøsk 

garn. Siden er sokkerne blevet finere, silke og 

nylon, og i dag bruges sorte nylonstrømper 

eller strømpebukser.

Skoene var oprindelig traditionelle færøske 

skindsko og træsko eller galocher. Derudover 

har man velsagtens brugt udenlandske sko. 

I dag er det mest almindeligt med halvhøje 

sorte laksko med et bredt skobælte af sølv. 

Mandedragten

Bukserne

Et af de mest karakteristiske træk ved 

mændenes traditionelle dragt, er de sorte 

knæbukser. J. C. Svabo giver en ganske 

humoristisk beskrivelse af samtidens færø-

ske benklæder og skriver, at de er sorte og 

vide, åbne neden for knæ og snøret med snø-

rebånd. Foran er der gylp uden knapper, som 

altid står åben og er ekstra synlig på grund 

af den hvide underskjorte. Det ville sømme 

sig bedre, mener Svabo, hvis man gik over 

til at bruge en klap foran på bukserne – men 

tvivler på at det vil ske.

Men der er faktisk sket ændringer siden 

Svabos tid. Bukserne har i dag en klap foran, 

som lukkes med sølvknapper i siderne. 

Bukserne er også mere tætsiddende i dag, 

Kvinder i den færøske nationaldragt på 
nationaldagen - 29. juli. Foto: Ólavur Frederiksen.
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er lavet af sort vadmel og har i øvrigt også 

knapper i en slids lige under knæene.

Årsagen til at man traditionelt har brugt 

knæbukser, er praktisk. Det var nemmere at 

skifte sokker end bukser, når man kom hjem 

efter dagens dont, som ofte medførte, at 

man blev våd om fødderne og op ad læggen.

Hoserne

Sokkerne, eller rettere, hoserne, er lange, når 

op over knæet og bliver holdt på plads med 

et såkaldt hosebånd, gerne flettet i kulørte 

mønstre. Selve hoserne var fra gammel tid 

oftest brune eller grå. Ved festlige lejligheder 

brugte man ofte blå eller hvide hoser – og det 

er også tilfældet i dag. Hoserne er oftest blå, 

men kan også være hvide eller brune.

Sko

Traditionelt brugte man næsten udelukkende 

skindsko med lange snørebånd, som blev 

viklet op ad læggen. Til festlige lejligheder 

har nogen måske haft udenlandsk skotøj, 

men det har været meget sjældent.

Efterhånden som nationaldragten skilte 

sig ud fra hverdagstøjet, sent i 1800 tallet, 

begyndte man også at bruge ”danske sko”, 

finere læder- eller laksko med et bredt sølv-

spænde, ofte dekoreret med skraverede 

ornamenter. 

Anker Eli Petersen

"Hosebånd" i forskellige kulørte mønstre. 
Foto: Posta.
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50ÁR KONGALIGT 
GULLBRÚDLEYP

Den 10. juni i år kan H.M. Dronningen og 

H.K.H. Prins Henrik fejre guldbryllup. Det 

markerer Posta med et stilfuldt miniark. 

I overensstemmelse med regentparrets 

ønsker om at fejre guldbrylluppet under pri-

vate former viser miniarket et foto af regent-

parret uden den officielle pomp og pragt. 

Miniarket er en rigsfællesskabs-

udgivelse med Danmark og Grøn-

land – symboliseret diskret ved en 

isbjørn, en vædder og en svane, der 

er trykt på miniarkets bund.

Posta udgiver samtidig en elegant 

guldbryllupsmappe med alle tre 

miniark - det færøske, danske og 

det grønlandske.

Udgivelsesdag: 15.05.2017

Guldbryllupsmappe
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Øverst: HM Dronningen og HKH Prins Henrik på Færøerne 
i 1978 sammen med sønnerne prins Joachim og kronprins 
Frederik, der her ses i færøsk folkedragt. Foto: Scanpix.

T.v.: HM Dronningen og HKH Prins Henrik besøger 
Færøerne i 2010. Foto: Scanpix.
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Frankeringsmærker 2017:
Færøerne i farver
Miriam Hinz, grafiker, har designet de nye 

frankeringsmærker. Miriam har de seneste 

par år arbejdet med design af nye færøske 

plakater. Hun tegner plakaterne på compu-

teren, og idéerne til motiverne henter hun i 

det færøske landskab, bygder og byer, i natu-

ren og i færøske kulturelle traditioner. Mere 

info om Miriam og hendes kunst findes på  

www.einfalt.fo, hvor man også kan købe 

hendes plakater.

Færøerne er en øgruppe, som ligger på 62 

grader nordlig bredde og på 7 grader vestlig 

længde i Nordatlanten.

Historikere hævder, at navnet på øerne hen-

tyder til de mange får, som øerne er kendt 

for. Der er i hvert fald dobbelt så mange 

får på Færøerne som mennesker, og man 

mener, at får har været lige så længe på 

øerne som mennesker. ”Smukke grønne øer, 

dette landet ejer vi”, udbryder digteren – der 

er altid nok græs til de mange får. 

Blandt græs og anden vækst ses national-

blomsten ”sóljan” – engkabbelejen. Den 

folkekære sang om pigen, der plukker en 

buket engkabbelejer, er en hilsen til foråret, 

og engkabbelejen er et af de første tegn om 

at lysere tider er i vente. Engkabbelejen står 

samlet i store klynger og sætter således sit 

særlige præg på landskabet.

"Merkið" (Mærket), det færøske nationalflag, 

er et såkaldt korsflag og symboliserer, som 

i de fleste nordiske lande, kristendommen. 

Farverne er hvid, rød og blå, og på Færøer-

nes flagdag den 25. april synger vi ”Sjá, tú 

blánar sum loftið og tú rodnar sum blóð, men 

hitt hvíta er fossur, brot og vetrarins ljóð” 
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(Blå som himlen og rød som blod, hvid som 

fossen, brændingen og vinterens lyd.).

Den hvide bundfarve kan også symbolisere 

den klare himmel og bølgebrus, når bølgerne 

rammer klipperne. Og rød og blå er farver, 

som også findes i den traditionelle færøske 

hovedbeklædning. Derudover vidner farverne 

også de tætte relationer, vi har til Island og 

Norge, som bruger de samme farver i deres 

flag. 
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Nye udgivelser den 8. september og 2. oktober 2017

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, miniark:
Format, frimærke:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Posttakstgruppe:

Sepac 2017: Færøsk kniv
02.10.2017
19,00 DKK
FO 867 + FO 868
80 x 60 mm
60 x 40 mm
Martin Mörck
Offset / Gravure
La Poste, Frankrig
Småbreve til andre lande, 0-50 g

De syv svaner
08.09.2017
9,50 og 19,00 DKK
FO 865-866 
Småbreve på Færøerne, 0-50 g. og 
småbreve til andre lande, 0-50 g.

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, miniark:
Format, frimærker:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Reformationen 500 år
02.10.2017
18,00 DKK
FO 869
60 x 80 mm
40 x 30 mm
Anker Eli Petersen
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Storbreve på Færøerne, 51-100 g. 

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format:
Foto:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Den færøske nationaldragt II
02.10.2017
9,50 og 17,00 DKK
FO 870-871
30 x 40 mm
Edward Fuglø
Offset
OeSD, Østrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 g. og 
småbreve til Europa, 0-50 g.

Udgives også som hæfte med 6 selv- 
klæbende frimærker.

SPECIALUDGIVELSE!
Motivet bliver afsløret på 
et senere tidspunkt


