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Prøvetryk

Færøerne på historiske kort
Kort er visuelle beskrivelser af dele af Jor-

mæus'

Geographia

(Ptolemæus

eller

dens overflade og repræsenterer rum i to

Claudius Ptolemæus ca. 100 – 170 AD).

dimensioner. En måde at studere kort på, er

Det er den eneste bog om kartografi, som

at se dem som kulturhistoriske kilder til vor

overlevede den klassiske periode, skrevet i

fortid. Historiske kort viser os hvordan Nor-

det 2. århundrede AD. I mere end femten

den, Nordatlanten og Færøerne er blevet

århundreder, var værket den mest detalje-

beskrevet op gennem Vesteuropas historie.

rede beskrivelse af hvordan kort skulle tegnes.

Ved begyndelsen af det 16. århundrede, var
de Nordiske lande en uudforsket region. Til-

Langt op gennem historien finder vi referen-

gængelig information om Norden var base-

cer til det imaginære land Thule. Begrebet

ret

og

Thule eller Ultima Thule er lige så velkendt

Middelalderen. Den kartografiske repræ-

som myterne om Avalon, Atlantis og El

sentation var dog ganske ufuldstændig og

Dorado. Det levede videre i europæernes

langt fra virkelighedstro. Forestillingerne

forestillinger og vi finder det i gamle kort,

om Norden var, at det var mørkets, dødens

ved siden af Færøerne. Pytheas af Massa-

og ondskabens hjemsted, fra antikken og op

lia var en af de første som søgte efter

til det 19. århundrede, men også en lykkelig

Ultima Thule, i det 3. århundrede f.Kr.

på

beskrivelser

fra

Antikken

region med dydige lykkelige mennesker.
Pytheas

2

af

Massilia

(350–285

f.Kr.)

Kort

blev
i

ikke

almindelig

verden

før

den

kendt

rundt

beskrev nordens folk og folket fra Ultima

omkring

europæiske

Thule som ”Hyppoder” (eller, som de bliver

Renæssance. Kort blev skabt af regeringer

kaldt i andre tekster, Hyperboreanerne). En

og deres interesser omkring national enhed

standard reference i de fleste kort er Ptole-

og endog drømme om imperier. Det er

Olaus Magnus Carta marina fra 1539. Magnus havde rejst vidt omkring i Sverige og besøgte også Norge og
var ganske velinformeret om denne region, langt bedre end hans forgængere, hvilket fremgår af dette kort.

tydeligt, at gamle kort udgør et specialise-

mange stednavne og historiske referencer i

ret grafisk sprog og en kommunikations-

tegningerne. Et nærmere eftersyn af kortet

form som vi kan have glemt.

afslører mennesker, elsdyr, fugle og endog
søslanger, som sluger passerende skibe i

Med denne frimærkeserie vil POSTA min-

det skotske hav.

des historiske kort af Færøerne.
Magnus' version af Færøerne består af syv
Olaus Magnus Carta marina 1539

øer. I sin Historia de gentibus septentrionali-

1539 er et vigtigt år i Skandinaviens og

bus (De skandinaviske folks historie), skrev

Færøernes kartografiske historie. Det år

han om den farlige klippeformation Munku-

publicerede Olaus Magnus (1490 – 1557),

rin (Munken), som også forekommer på kor-

en svensk gejstlig, sit store kort (125x170

tet. Magnus anså Færøerne som ”ön Färö”

cm) af de nordiske lande, Carta marina.

(altså som en enkelt ø kaldt Færø), som,

Magnus blev i 1544 udnævnt af paven til

sammen med Munkurin, udgjorde et fristed

ærkebiskop i Uppsala. På grund af hans

for søfolk og et farligt sted. Han nævner

politiske aktiviteter i tiden under Reformati-

også mange farlige monstre (hval og hav-

onen, tilbragte han det meste af sit liv

monstre) og dæmoner. Slagtning af fisk

udenlands, hvor han også skrev sine værk.

eller hval (hvaler blev regnet som fisk ved
den tid) er også afbildet. Færøerne var alle-

Carta marina regnes som et af de smukke-

rede dengang relativt velkendte blandt

ste kort, fyldt med farverige illustrationer

Europas kartografer og lærde. Magnus' kort

hvor havområderne er udstyret med hvaler,

er et eksempel på afbildning af Færøerne

havmonstre og skibe – og hvor vi på land

før oplysningstiden.

finder billeder af det regionale liv og natur.
Der er alle slags mennesker, så vel som

Kim Simonsen, Ph.d.
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Leynavatn & Eiðisvatn
Leynavatn

(1773-1850) sig på dette sted og byggede

I bunden af den lange dalstrækning Koll-

et hus lidt oppe ved bjergsiden, på et sted

fjarðardalur, omgivet af stejle fjeldknolde

som kaldes ”Frammi við Gjónna” (oppe ved

mod syd og mod vest, ligger Færøernes sjet-

kløften). Jacob Poulsen og hans efterkom-

testørste sø, Leynavatn. Søen har et areal

mere kultiverede jorden langs åen og den

på 0,18 kvadratkilometer og ligger ca. 63

står endnu grøn og frodig. De sidste bebo-

meter over havoverfladen. Langs den nord-

ere ”Frammi við Gjónna” flyttede fra gården i

østlige bred er der en lang lav strand af groft

1960’erne, men huset står der endnu. Huset

sand, grus og sten.

blev siden købt af en færøsk bank og restaureret og står nu som et smukt kulturminde

Leynavatns vandtilførsel østfra, kommer

over færøsk byggeskik fra det 19. århund-

fra en kort å fra de to tilliggende søer, som

rede. I dag bliver huset brugt af den Miche-

begge går under navnet Mjáuvøtn. Fra nord

linbelønnede færøske restaurant KOKS, hvis

løber åen Dalá ned i søen fra den lange dal

eksperimenter med færøske råvarer og fer-

op mod Vestmanna. Afvandingen foregår

menteret kød og fisk, tiltrækker gæster fra

gennem den såkaldte Leynará, ned gennem

ind- og udland.

passet til den lille bygd Leynar, hvorfra søen
Fisk

har sit navn.

Af alle Færøernes indsøer, er Leynavatn den
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Frammi við Gjónna

mest populære blandt lystfiskere. Søen har

Dalá, som løber ud i Leynavatn nordfra, har

en naturlig bestand af røding (Salvelinus

gennem årtusinder formet en mindre del-

alpinus), foruden den almindelige bækørred

talignende slette mod nord. I 1815 bosatte

(Salmo trutta fario) og via afvandingsåen

bonden og smeden Jacob Poulsen (1758-

Leynará, trækker atlantisk laks (Salmo salar)

1829)

og havørred (Salmo trutta trutta) op i søen.

og

hustru

Lisbeth

Pedersdatter

Leynavatn. Photo: Olaf Olsen

I Leynará er der i senere tid bygget lakse-

elektricitetsudbyder SEV byggede for at for-

trapper, så fisken har lettere ved at svømme

syne vandkraftværket Eiði 2 med vand for

op i søen. Leynavatn er i øvrigt en af kun

at drive værkets to kraftfulde vandturbiner.

tre færøske indsøer, hvor den atlantiske laks

Før dæmningen blev bygget var søens areal

forekommer.

0,48 km2.

Motivet med Leynavatn er fotograferet fra

Eiðisvatn er af glacial oprindelse, formet af

søens østlige bred, med fjeldknolden Dran-

forne istiders voldsomme indgreb i det færø-

garnir i baggrunden. Til venstre for Dran-

ske landskab, oprindelig inddæmmet mod

garnir bugter søen sig mod afvandingen

havet af en naturlig rullestenbarriere. Søens

i Leynará. Til højre ses dalen nordpå, hvor

naturlige vandtilførsel er floden Argisá, som

Dalsá løber ud i Leynavatn. Jeg kan for sjov

afvander de to tilgrænsende bjerge, Slæt-

tilføje, at en af åerne som løber ned af fjel-

taratindur og Vaðhorn. Søens naturlige

det bag dalen, også kaldes Argisá, lige som

afvanding er åen Breiðá, som har et fald på

ved Eiðisvatn, så der har på et tidspunkt

130 meter over 700 meters længde ned til

ligget en sæter i dalen.

havet.

Eiðisvatn

Planteliv

På højsletten for foden af Færøernes højeste

Argisás snoede kurs over sletten, har i tidens

fjeld, Slættaratindur, lidt syd for den lavere

løb afsat betydelige mængder sediment fra

beliggende landsby, Eiði, ligger Færøernes

bjergene, som på sin side er grobund for

femte største indsø, Eiðisvatn. I realite-

en robust vegetation, bestående af diverse

ten er søen den næststørste, med sine 1,14

græsarter,

kvadratkilometers areal, men dette skyldes

(Calluna vulgaris) og revling (Empetrum),

en dæmning som Færøernes landsejede

samt mere urteagtige planter som potentil

dværgbuske

som

hedelyng
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Eiðisvatn. Foto: Ólavur Frederiksen.

(Potentilla erecta) og katteskæg (Nadus

gammel tid været sæteranlæg på højslet-

stricta).

ten. Argi- hentyder til oldnordiske ”ærgi”,
sæter. I forbindelse med bygningen af den

Fisk

nuværende dæmning, blev der i firserne

Selve søen er ganske næringsfattig med

foretaget arkæologiske udgravninger i områ-

en undersøisk vegetation som går ned til

det og der fandt man levn efter mindst 17

4,2 meters dybde. Ikke desto mindre har

mindre bygninger samt folde, hvis ældste

Eiðisvatn en ganske god bestand af bækør-

oprindelse går tilbage til vikingetid og tidlig

red (Salmo trutta), som især gyder i Argisás

middelalder.

nedre løb. Søen er et yndet sted for lystfiskere – og man har også fundet spor efter

Tørveskæring

ældre tiders stangfiskeri i form af stengær-

Årtusinders lyng- og dværgbuskbevoksning

der ud i søen.

skabte en tørveagtig jordbund i området, som
egnede sig til tørveskæring. Gennem århund-

Fugleliv

reder har folk fra Eiði skåret og tørret tørv på

Eiðisvatn besøges jævnligt af havfugle som

skråningerne, som blev brugt som brændsel

rider (Rissa tridactyla) og diverse mågefugle,

til at opvarme husene. At virksomheden har

som kommer for at skylle sig i ferskvandet.

været ganske omfattende, vidner antal-

Foruden disse, bruger en række ande- og

let af gamle tørvegrave og tørveskjul om.

vadefugle søen som rasteplads. Der findes
efter sigende ni ynglende fuglearter i området.

Man ved også at en del tørv blev transporteret over søen med båd, for at lette om trans-

Sæteranlæg

porten hjem til bygden.

Som stednavnene Argisá og Argisbrekka
(brekka: lang skråning) antyder, har der fra
6
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Sepac 2019: Gamle beboelseshuse
Bondehuset i Kirkjubøur

af årsager som historien nægter at give fra

Det er en mærkelig følelse. Næsten som et

sig.

ekko fra tidsstrømmens mylder – myriader
af røster fra henfarne tider og skygger yderst

Nå, det er ikke kirkeruinen vi er kommet for

i øjnenes kroge, som haster forbi i ærinder,

at se. Lige ved siden af katedralruinen står

udført for århundreder siden. Her på histo-

nemlig et mindst lige så ikonisk hus, sort

riens gårdsplads kan man ikke lade være

med røde vinduer og det specielle færøske

med at tænke på de personer som engang

græstørvtag. Det smukke bondehus i Kirk-

havde deres daglige gang mellem husene -

jubøur er Færøernes ældste beboede tøm-

de begivenheder som virkelige personer var

merhus – så gammelt, at dets oprindelse

en del af, som vi i dag kun har fragmenta-

fortaber sig i middelalderens historiske tåge.

risk kendskab til fra overleverede sagn og
spredte skriftlige kilder.

Det gamle bispesæde
Man kan på stedet konstatere, at det nuvæ-

Blikket går automatisk over den ikoniske

rende hus ikke var den første bygning på

katedralruin, Muren, som den kaldes i daglig

stedet. Huset passer ikke helt til kælderfun-

tale. Et monument over gejstlige ambitioner

damentet, som stammer fra en større byg-

og magt. Vi lærte i skolen, at den aldrig blev

ning.

bygget færdig og var årsag til noget nær en

- og arkæologiske undersøgelser har påvist,

borgerkrig på Færøerne, idet folk især i den

at anlægget bestod af to langhuse af sten,

sydlige del af landet, ikke ville bidrage til det

som stod parallelt med hinanden. Det større

pompøse byggeri. I dag mener man, at den

af disse huse, har muligvis bestået af to

faktisk blev færdiggjort og fungerede som

etager – og det er på fundamentet af denne

kirke et stykke tid, men siden opgivet igen,

bygning, at det nuværende bondehus står.

Dette var middelalderens bispegård
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Katedralruinen, bondehuset og Olavskirken, som er den ældste kirke på øerne (fra ca. år 1250).

Jordskred, orkan og forfald

Efter reformationen blev al jord tilhørende

Præcis hvad der skete med bispegårdens

den katolske kirke, beslaglagt af den danske

oprindelige stenhuse, er uvist, men vi ved, at

konge og forpagtet bort til såkaldte ”kongs-

der allerede i middelalderen var et stort jord-

bønder”. Dette skete også med gården i

skred, som ødelagde en del af stenbygnin-

Kirkjubøur, landets største, efter at Riber

gerne. Det samme skete i 1772, men vi ved

havde forladt stillingen og den nuværende

at tømmerbygningerne er ældre end som så.

kongsbonde er 17. generation på gården.

I det hele taget, har historien været ganske

Over et århundrede efter Riber, i 1673, skri-

umild mod Kirkjubøur. Foruden ovennævnte

ver præsten Lucas Debes således om den

jordskred, blev bygden i 1500 tallet ramt

førhen så prægtige bispegård: ”fordum haver

af en orkan, som ødelagde en stor del af

været saa mange store stenhuse bygde, som

husene. Det kan være dette som var årsa-

nu ere ødelagde, og staar nu igen ikkun

gen til, at Færøernes eneste protestanti-

et stenhus med en stor blokkestue, efter

ske biskop Jens Riber, udnævnt af kongen i

gammel manér bygd”.

1540, lige efter reformationen, fandt bispegården i stort forfald. Riber skal have bestilt

Kongsbondens hus

materialer fra Norge til at restaurere gården

Ingen tvivl om at blokhuset som Debes

med, men det er tvivlsomt om det blev gjort.

omtaler, er det nuværende beboelseshus

Riber selv forlod Færøerne i 1556 og efter

på gården i Kirkjubøur, eller i det mindste,

ham blev der ikke udnævnt flere biskopper

en del af det. De ældste dele af bygnin-

på øerne.

gen er to blokkestuer (bjælkehuse) og en
såkaldt ”roykstova” (den gamle betegnelse
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Roykstovan, som er blandt de ældste dele af bygningen.

for køkken og alrum i et). Mens blokkestu-

Huset i dag

erne i tidens løb er ombygget indvendig,

Rummene fungerer i dag som en slags

står ”roykstovan” endnu som den har gjort

museum over gammel byggeskik og indret-

i århundreder.

ning - og huset er fredet. Roykstovan er et
populært tilløbsstykke for turister og den

Drivende over havet

bliver også brugt til sammenkomster af for-

Sagnet fortæller, at tømmeret kom drivende

skellig slags. Samtidig fungerer huset også

i land for 1000 år siden, komplet tilskåret

som beboelse for den nuværende kongs-

og mærket til opsætning. Eftersom mate-

bonde, med mere private gemakker.

rialet allerede dengang var gammelt, mener
sagnet at det stammede fra et gammelt

Et smukt hus – ganske stort efter færøske

norsk høvdingesæde og var gået tabt, da

forhold – og et pragteksempel på gammel

det blev transporteret med skib. Den historie

færøsk arkitektur.

skal man nok tage med forbehold, vikingetidens byggeskikke var ganske anderledes

Anker Eli Petersen

end senere tiders. Men der kan være et gran
af sandhed i sagnet – det er meget muligt,
at tømmeret stammer fra en ældre bygning,
som siden er flyttet til Færøerne. I hvert fald
har den gamle ”roykstova” adskillige århundreder på bagen.
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Plakat

Sæt maximumkort

Ikoner - plakat og julekort
De flotte frimærker med religiøse ikoner fås

Bestil varerne på www.stamps.fo eller

nu også som postkort og maximumkort.

udfyld bestillingsedlen og send den til os.

De forestiller den antikke russiske ikon fra
1786 samt den flotte ikon fra 2016, som den
anerkendte færøske kunstner, Astrid Andreasen har malet. Sidstnævnte sælges ligeledes som plakat og dobbelt julekort.
Den flotte plakat med guldkant har en fin
størrelse på 24 x 30 cm og er trykt på kvalitetspapir.
Postkortene er 12 x 17 cm ligesom det dobbelte julekort, som bliver solgt sammen med
en konvolut.
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Dobbelt julekort

Årsprogram 2019
11. januar Færø provisorier 1919-2019 - miniark med 2 frimærker. FO 898-899.
Layout: Kári við Rættará
25. februar Færøerne på historiske kort - miniark med tre frimærker samt tre enkeltmærker.
Olaus Magnus Carta Marina fra 1739. Tilrettelæggelse: Kim Simonsen. FO
900-902.
Ferskvandssøer III: Leynavatn & Eiðisvatn -to frimærker og et selvklæbende
frimærkehæfte med 6 frimærker. Leynavatn ligger på Streymoy og Eiðisvatn på
Eysturoy. Fotos: Olaf Olsen og Saviour Mifsud. FO 903-904.
SEPAC 2019: Gamle beboelseshuse - et frimærke. Det ældste beboelseshus
på Færøerne - bondegården i Kirkjubøur. Foto: Ólavur Frederiksen. FO 905.
29. april V.U. Hammershaimb 200 år - miniark med 3 frimærker. Født den 25. marts
1819. Tilrettelæggelse: Ole Wich og Kim Simonsen.
Månelandingen 1969-2019 - et frimærke. 50 år siden, at Neil Armstrong som
det første menneske satte fod på Månens overflade. Tegning: Edward Fuglø.
EUROPA 2019: Tejst - to frimærker og selvklæbende frimærkehæfte (6).
Tegninger: Astrid Andreasen.
Gamle vandmøller - to frimærker. Sandágerði og Froðba - tegninger efter
Daniel Bruun fra 1896. Gravure: Martin Mörck.
3. juni Gengivelse af velgørenhedsmærker i forbindelse med 100 års jubilæum for
offentliggørelsen af det færøske flag. – miniark. Layout: Kári við Rættará
11. juni Frankeringsmærker Wuhan - fire motiver af grise. Udgives i forbindelse med
den internationale frimærkeudstilling i Kina. Kunstner: Martin Mörck.
23. september Kunst: Elinborg Lützen 200 år - to frimærker. Tilrettelæggelse: Edward Fuglø.
Julefrimærker: Messehagler - to frimærker + selvklæbende hæfte. Fotos:
Fotostudio.
1. oktober Frankeringsmærker 2019 - fire forskellige motiver: bådfiskeri. Kunstner: Suffía
Nón.
4. november Årbog, årsmappe og julemærker
NB! Forbehold tages for ændringer i årsprogram og layout.
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Vælg årets frimærke 2018
og du er med i lodtrækningen om et uld plaid

FØROYAR 20 KR

FO 872-875

FO 876
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FØROYAR
Sandsvatn . 2018

Toftavatn . 2018

20KR

FO 883
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Makrelur
Scomber scombrus

FO 877

Brúgvin um Streymin, 2018
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FO 878

10 KR
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18 KR

FO 886
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FO 889-892
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FO 881-882

FO 880

18 KR

Astrid Andreasen 2018

10 KR

FO 888

Astrid Andreasen | 2018

FØROYAR

FO 896

18 KR

Kim Simonsen 2018

FØROYAR
Regin Dahl 1918-2018

FO 887

Men eg komi til tín,
tí lívsfrøin spríkir
í hvørji æðr,
tí sælan syngur
í mær -

28 KR

FO 893

Moskva 1786 | 2018

FØROYAR

Edward Fuglø 2018

FØROYAR

FO 897

1. præmie:
Færøsk strikket uld plaid.
Design: VIMA.

18 KR

FO 894

2. præmie:
Årbogen 2018

Edward Fuglø 2018

FØROYAR

20 KR

FO 895

3. præmie:
Træ bordskåner: Fuglebjerg.
Design: Shisa Brand.

Klip kuponen ud og send den til os eller stem på vores hjemmeside www.stamps.fo/da.
Sidste frist for at deltage er den 15. marts 2019!
Navn:
Adresse:
Postnr./By:

Årets smukkeste
frimærke 2018 er:

FO
Kundenr.:
Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig nyhedsbrevet fra Posta Stamps, der bliver sendt
via e-mail.
E-mail:
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Årets slutsalg
Sidste salgsdato for disse frimærker og produkter er den 31. december 2018. Du får hermed
en sidste mulighed for at købe varerne for pålydende værdi. Varerne kan bestilles ved at
udfylde bestillingsseddelen eller på vores hjemmeside www.stamps.fo.
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0,50 KR

6,50 KR

Astrid Andreasen . 2007

Edward Fuglø . 2011

Edward Fuglø . 2011

FØROYAR

25KR

FO 604-606
Einiber

Juniperus communis subsp. alpina

Krákuber Empetrum nigrum subs. hermaphroditum

FO 716-717

FO 802-803
FO 808-809

Vagar lufthavn, hæfte med otte frimærker.
PPN000215

FO 808-809

FØROYAR
Randi Samsonsen 2015

FO 800

FO 801

FO 810-811

FØROYAR 8,50 KR
Vísmenninir úr Eysturlondum

Edward Fuglø 2015

FO 820-821
14

Juleevangeliet III, hæfte med otte frimærker
PPN000915

FO 817

17 KR

FO 814-816

FO 804-807

Solformørkelse 2015, 17 KR. Selvklæbende hæfte med fire frimærker.
PPN000808

FO 818-819

Solformørkelse 2015, 19 KR. Selvklæbende hæfte med fire frimærker.
PPN000809

FO 712-713

Hæftemappe 2014

FO 549-551

Årbog 2014

Årsmappe 2014

FDC-mappe 2014
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Trykkeri:
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Færø Provisorier 1919-2019
11.01.2019
2 x 11,00 DKK
FO 898-899
21 x 28 mm og 63 x 28 mm
105 x 70 mm
Kári við Rættará
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr.
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Format, frimærke:
Format, miniark:
Layout:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Historiske kort
25.02.2019
11,00, 17,00 og 27,00 DKK
FO 900-902
22,5 x 40,0 mm
100 x 70 mm
Kim Simonsen
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr. og
storbreve på Færøerne, 51-100 gr. og
101-250 gr.
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Trykkeri:
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Leynavatn & Eiðisvatn
25.02.2019
19,00 og 19,00 DKK
FO 903-904
56 x 21 mm
Olaf Olsen og Saviour Mifsud
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve til udlandet, 0-50 gr.

FØROYAR Á SØGULIGUM KORTUM

11 KR
17 KR
27 KR
FØROYAR FØROYAR FØROYAR
2019

2019

11 KR
FØROYAR

2019

2019

2019

2019

17 KR
FØROYAR

27 KR
FØROYAR

Prøvetryk

FØROYAR
Leynavatn . 2019

19KR

FØROYAR

19KR

Eiðisvatn . 2019

+ Selvklæbende hæfte
Prøvetryk

Prøvetryk
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Sepac 2019: Bondehuset i Kirkjubøur
25.02.2019
19,00 DKK
FO 905
48,2 x 28,0 mm
Ólavur Frederiksen
Offset + soft touch varnish
La Poste, Frankrig
Småbreve til udlandet, 0-50 gr.
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