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Prøvetryk

De syv svaner
Der var engang en mand og en kone som

Konen blev mistænksom, fordi manden var

havde otte børn, syv drenge og en pige.

borte hver nat og der manglede mad i fade-

Så døde konen, og manden sørgede over

buret. Hun forsøgte at fritte om dette, men

hende, men som de fleste enkemænd, gif-

fik ikke noget at vide.

tede han sig igen og fik en datter med den
anden kone.

Så tryllede hun sin datter om til en fjer- for
hun var også en heks – og satte den op i

Men da børnene voksede op, var stedmo-

mandens hat.

deren så ond imod de otte stedbørn, at
manden var bekymret og turde ikke have

Om natten gik han, som sædvanlig, til højen,

dem i huset.

og fjeren fulgte nøje med hvad der foregik.
Da så manden var kommet hjem igen, for-

Han gravede derfor en jordstue i en høj og

vandlede konen fjeren til sin datter igen.

satte dem derind. Som lås havde han et

Hun spurgte hende grundigt ud, hvor fade-

guldæble: hvis han rullede det opad, åbnede

ren havde været, og datteren fortalte alting.

højen sig, og når han rullede det nedad, luk-

2

kede højen igen. Hver nat besøgte han bør-

Da manden var faldet i søvn, stjal kællingen

nene og bragte dem mad – men æblet låste

kistenøglen fra hans hals, gik til kisten og

han i en kiste og bar altid kistenøglen om

tog guldæblet. Så gik hun til højen og havde

halsen.

masser af mad med sig til børnene. Højen

Svane med unger
Foto: Harald Bjørgvin

åbnede, da hun rullede guldæblet opad, hun

at leve efter det der var sket med hendes

gik ind, og lod som hun var venlig mod bør-

brødre.

nene og gav dem mad. Drengene satte sig
for at spise med det samme, men pigen ville

Da faderen igen skulle til at besøge børnene

ikke have noget.

i højen og så at guldæblet var væk, blev han
utrolig ked af det, fordi nu ville de sulte der-

Så gav den gamle hver af drengene en

inde, tænkte han. Han anede, som rigtigt

skjorte, og i samme sekund de tog dem på,

var, at det var konen som havde taget æblet

forvandledes de til svaner og fløj bort. Hun

og smidt det væk.

ville give steddatteren en særk, men pigen
sagde nej, hun ville hverken have mad eller

Pigen i højen spiste af den mad, som fade-

klæder fra hende, og bad hende lade sig

ren havde bragt, til der ikke var mere. Hun

være alene. Ja, hun skulle få lov til at være

begyndte så at grave sig ud med en kniv,

alene, længere end hun ville bryde sig om,

som hun havde hos sig. Det gik ganske lang-

sagde kællingen til hende. Så gik hun ud,

somt, men det endte med at hun slap ud.

låste højen igen og smed guldæblet i havet.
Så begyndte hun at gå, gå langt og længe
Pigen var ked af det, den stakkel, og satte

og kom omsider til et hus hvor der boede en

sig ned og græd. Hun spekulerede på at

mand og en kvinde, som intet barn havde.

komme ud, men havde ikke særlig lyst til

De modtog hende varmt, og hun beklagede
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Et sorttryk af «De syv svaner», er blevet udgivet i begrænset
oplag. Det er med i årbogen 2017 uden ekstra omkostninger.
Sorttrykket kan bestilles separat og koster da 150,00 kr pr. stk.

Kunstneren, Li Yunzhong, som har tegnet frimærkerne
«De syv svaner»

Sorttryk af De syv svaner

sig for dem om sin ulykke, og hvor tragisk

”kongurvág” (spindelvæv). Hun måtte ikke

det var, at hendes brødre var skabt om til

sige et eneste ord, før alle skjorterne var

svaner af stedmoderen.

færdige – men det ville tage lang tid. Hun
satte sig til at sy, og der gik et år for hver

Parret sagde, at hun var velkommen at blive

skjorte hun lavede.

hos dem, og det gjorde hun. Men ingen så
hende nogensinde le eller lege.

Pigen var usædvanlig smuk, og der var ikke
mangel på bejlere – men ingen kunne få

En dag da hun var ude at gå, mødte hun en

hende til at sige et ord, så de måtte alle gå

præst, og begyndte at beklage sin nød for

hjem igen med uforrettet sag. Nogen troede

ham.

at hun var stum, fordi hun ikke sagde noget.

Præsten sagde, at han vidste hvordan man

Da seks år var gået, kom selveste prinsen

skulle skabe hendes brødre om til menne-

for at bejle til hende. Folk mente, at hun nok

sker igen, men han tvivlede på hvorvidt hun

ville tale til ham, hvis hun da overhovedet

var i stand til at udføre hans råd til punkt og

kunne tale. Men heller ikke prinsen kunne få

prikke.

hende til at sige et ord.

Hun tiggede ham om at fortælle hvordan,

Nu havde stedmoderen hørt hvor hun var, og

fordi hun var villig at prøve alt. Så sagde

hvad hun gik og lavede. Hun begyndte med

præsten, at hun skulle sy syv skjorter, en for

det samme at udøve onde gerninger mod

hver af brødrene, af tråd som var så fin som
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En elegant mappe med miniarket, et frimærkesæt samt en førstedagskuvert er blevet udgivet.
Mappen indeholder derudover et kort version af eventyret på engelsk og kinesisk.

hende, og startede et rygte om at pigen var

færdige, undtagen en, som stadig manglede

skør og fuld af trolddom.

den ene ærme. Hver af svanerne tog så sin
skjorte på, og alle blev til folk igen, men en

Prinsen talte om at tage pigen med vold,

af dem kom til at have en vinge i stedet for

men stedmoderen mente at det ikke var

arm, fordi den ene af hans skjorteærmer ikke

nok – hun skulle blive brændt fordi hun ikke

var færdig.

ville svare ham. Det var alt for stor ære for
hende, at en sådan mand overhovedet gad

Nu kunne hun tale igen, og pigen fortalte

bejle til hende.

så om alt det onde som stedmoderen havde
gjort imod hende og brødrene. Da beordrede

Prinsen gjorde først undskyldninger for

prinsen, at stedmoderen og hendes datter

hende, men stedmoderen var ivrig, og bag-

skulle brændes på bålet, og sådan blev det.

talte hende så længe, at prinsen til sidst
troede at pigen virkelig var skør, og beor-

Men den anden pige blev så til prinsesse og

drede at der skulle tændes et bål til at

senere dronning.

brænde hende på.
Fra:
Så blev mænd sendt ud for at gribe pigen og

FÆRØSKE FOLKESAGN OG ÆVENTYR,

føre hende til bålet – men i det samme hun

af Jakob Jakobsen, København 1898 – 1901

satte fod på bålstenen, kom syv svaner flyvende. Pigen tog da skjorterne frem fra skri-

Oversat af a. e. petersen

net og kastede dem til svanerne – de var alle
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Fra venstre; Martin Mörck og Li Yunzhong

Kinesisk kunstner tegner færøske frimærker
Det mangeårige samarbejde, som Postas

denne udgivelse var dog, at emnet var

filateliafdeling har haft med kunstneren og

færøsk. Det gamle færøske eventyr, ”De syv

gravøren, Martin Mörck, har været medvir-

svaner”, som blev valgt til motiv, er med i

kende til, at vi på en frimærkeudstilling i

Jakob Jakobsens eventyrsamling ”FÆRØSKE

Kina blev præsenteret for den meget aner-

FOLKESAGN OG ÆVENTYR” fra 1901.

kendte kinesiske kunstner, Li Yunzhong, fra
Huhot i indre Mongoliet.

Udgivelsen er et samarbejde mellem Martin
Mörck, som har graveret, og Li Yunzhong,

Martin Mörck anbefalede et samarbejde

som har tegnet.

med ham, da han er en af de unge begavede repræsentanter for traditionel kinesisk

Li Yunzhong er født i Huhot i indre Mon-

malerkunst. Li Yunzhong, som har tegnet

goliet. Han har studeret kunst og klassisk

frimærker for både FN og Kina, og nu også

litteratur ved Central Academy of Fine Arts.

for Færøerne, var meget positiv og spændt
på opgaven.
Posta har i godt seks år været meget aktiv
på messer i Kina og har med en kinesisk
webshop lagt stor vægt på at nå ud til de
kinesiske samlere. Det vigtigste med netop
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Frimærkeudgivelsen «De syv svaner» blev trykt hos trykkeriet
Royal Joh. Enschedé i Holland. Til højre ses nogle billeder fra
trykningen af frimærkerne.
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China International Collection Expo 2017
8. september 2017, den samme dag, som
frimærkerne “De syv svaner”, blev udgivet,

De to kunstnere Li Yunzhong og Martin
Mörck, var på den fælles færøske/ålandske

åbnede en stor frimærkeudstilling i Nanjing
i Kina.

stand og signerede udgivelsen.

F.v.: Li Yunzhong, Martin Mörck, Svanbjørg Manai og Ingun N. Olsen

Køen var lang foran den færøske stand
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Færøsk miniark nr. 2.
2

i afstemningen Europas
smukkeste frimærke 2015
Det glæder os at kunne meddele at Færøerne, med miniarket ”Total solformørkelse”,
kom ind på andenpladsen i afstemningen
”Europas smukkeste frimærke”. Det tyske
frimærkemagasin

”Deutsche

Briefmarken

Revue” arrangerede afstemningen.
Miniarket, som viser den totale solformørkelse, som var på Færøerne den 20. marts

Solformørkelsesmappen

2015, er tegnet af den anerkendte kunstner
Martin Mörck, som har designet flere færøske frimærker.
Det er stadigvæk muligt at tilegne sig
denne spændende frimærkeudgivelse. En
flot mappe med miniarket, enkeltmærkerne
samt en kuvert med særstemplet den 20.
marts 2015 er blevet udgivet. Mappen koster
113,00 kr.

Fra venstre: Helmut Dallei, Tyskland, Jan Billion,
Maud C. á Geilini, Færøerne ogStefan Erne, Lichtenstein. Foto: Dirk A. Friedrich, Territory
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Julemærker 2017

Julekort 2017

25 DKK

TILBUD!

Julecoasters

30 DKK

30 DKK

TILBUD! Julekugler

Julen 2017
Julemærker

TILBUD - Julekugler!

Årets julemærker er designet af kunstneren

Edward Fugløs seks tegninger af juleevan-

Elin P. Andreasen og viser forskellige jule-

geliet ses på begge sider af de flotte jule-

pynt. Der er femten julemærker i arket.

kugler, som du kan pynte juletræet med.
Julekuglerne måler 8 cm i dia.

Overskuddet af julemærkesalget går til den
færøske julemærkefond, der har til formål at

Pris på 6 julekugler i æske:

yde støtte til diverse tiltag for børn og unge

Før: 149,00 DKK

på Færøerne.

NU KUN: 75,00 DKK

Pris pr. ark: 30,00 DKK

TILBUD - Julecoasters!
Edward Fugløs flotte tegninger af juleevangeliet illustrerede julefrimærkerne for nogle

Julekort

år siden. De kan nu også bruges som deko-

Posta udgiver også dobbelte julekort med

ration på julebordet. Vi har lavet et sæt med

motiver fra julemærkerne. Julekortene bliver

seks coasters samt seks store bordskånere,

solgt sammen med tilhørende kuverter i sæt

som bliver solgt enkeltvis i vores webshop.

med 3 stk.
Pris på sæt med 6 coasters (10 x 10 cm):
Pris: 25,00 DKK pr. sæt (3)

Før: 60,00 DKK.

NU KUN: 30,00 DKK
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Årsmappe 2017

Årbog 2017

445 DKK

475 DKK

75 DKK

Årsmappe

Bogen, som er udført i flot kvalitet, er frem-

Kunne du tænke dig at modtage alle årets

stillet i et begrænset oplag. Alle frimærker

frimærker på én gang - nemt og bekvemt?

og miniark er monteret i klemlommer.

Så er årsmappen et godt alternativ. Den
indeholder alle årets frimærker og miniark

Årbogen er på ca. 90 sider og har danske,

og sælges til pålydende værdi.

tyske og engelske tekster. Den er derfor
særdeles velegnet som gave til venner i

Pris: 445,00 DKK

både ind- og udland.
Pris: 475,00 DKK

Årbog
Årbogen er vores mest eksklusive produkt
og sammen med frimærkerne får du serveret den interessante historie bag hver udgivelse med tekst og flotte billeder og
illustrationer.

NB!
Et sorttryk af miniarket "De syv svaner"
er med i årbogen 2017 - helt gratis!
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Udgivelser den 8. september og 6. november 2017
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke
Format, miniark
Kunstner:
Gravør:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

De syv svaner
08.09.2017
9,50 og 19,00 DKK
FO 865-866
37,7 x 45 mm
90 x 63 mm
Li Yunzhong
Martin Mörck
Joh. Enschedé, Holland
Småbreve på Færøerne og til
andre lande, 0-50 g.

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Design:
Trykkeri:

Julemærker 2017
06.11.2017
30,00 DKK
Elin P. Andreasen
Cartor Security Printing, Frankrig

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årbog 2017
06.11.2017
475,00 DKK
TrykTeam, Danmark

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årsmappe 2017
06.11.2017
445,00 DKK
TrykTeam, Danmark
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