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Færøske provisorier 1919
Stolebenstemplet

De provisoriske frimærker fra 1919, hvor 

mangel på frimærker gjorde det nødvendigt 

at overprinte frimærker for at imødekomme 

efterspørgslen, er meget eftertragtede 

blandt frimærkesamlere. 

Det var måske skæbnens ironi, at den 

postale påvirkning af Færøerne (i filateli-

stisk sammenhæng) – bortset fra den 

engelske censur – ikke kom før efter første 

verdenskrigs afslutning. Men måske lige 

derfor blev situationen undervurderet og 

rettidig omhu ikke brugt, da den postale 

myndighed i Danmark besluttede at post-

taksten skulle hæves pr. 1. januar 1919. 

Denne takstændring blev annonceret i Dim-

malætting (den største færøske avis på 

dette tidspunkt), den 14. december 1918, 

om at den almindelige brevtakst indtil 250 

gr – gik fra 5 øre til 7 øre. Det samme var 

gældende for landsporto for brevkort indtil 

250 Gr. – fra 4 øre til 7 øre. (Landsporto for 

brevkort er fra Færøerne til Danmark) Dette 

var afgørende for de kommende provisorier, 

hvor der specielt var 2 øre mærket, som der 

var mangel på – og her bliver der specielt 

kigget på 2 / 5 øre overstemplingen, det 

såkaldte stolebensoverstempel.

På posthuset i Tórshavn var de mest betyd-

ningsfulde funktionærer postmesteren Ras-

mus Kristensen Pilgaard (1.06.17-31.10.22), 

postekspedienten Andreas Ejnar Emil God-

skesen Andersen (6.06.17-30.04.20) og 

postassistent Laurits Diderik Hansen 

(1.11.18-30.04.25) og senere kontrollør 

(1.07.31-31.12.46). De var således alle dan-

skere, som havde ansvaret på posthuset på 

dette tidspunkt.

Postmester Pilgaard var opmærksom på 

faren allerede i december 1918 og telegra-

ferede efter 7 øre mærker fra Danmark – 

med andre ord, så var det ham allerede på 

dette tidspunkt klart, at der ville blive man-

gel på frimærker. Pilgaard blev bedt om at 

bruge 1 og 2 øre mærker at opfrankere med, 

Prøvetryk
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fordi 7 øre mærker ikke kom til landet før 

efter 1. januar 1919. Den 30. december tele-

graferede Pilgaard igen til Danmark – situa-

tionen var uholdbar – frimærkebeholdningen 

var så at sige tom. Svaret fra Generaldirek-

toratet kom 1. januar,- at posthuset kunne 

klippe 4 øre frimærkerne i to og senere 

også 4 øre korsbånd, når frimærkerne var 

slut. Da intet blev sagt om hvorledes fri-

mærkerne skulle klippes, var dette også en 

ny situation. L. D. Hansen, som også var 

frimærkesamler, kunne dog fortælle, hvor-

dan frimærkerne var blev klippet diagonalt 

på de Vestindiske øer i 1903. Dette blev så 

også gjort denne gang.

Det svandt dog hurtigt i beholdningen. Og 

allerede den 10. januar kunne Pilgaard kon-

statere at selv om de fleste bygder havde 

en beholdning af frimærker, så var “kassen” 

i Tórshavn næsten tom. Samme dag blev 

der sendt telegram til Danmark, hvor situa-

tion blev belyst nærmere – kun fem ark 

med 4 øre mærker var på lager. Svartele-

grammet, sendt lørdag, den 11. januar 1919, 

kl. 16.00 fra Generaldirektoratet lød såle-

des: “Surcgares cipher 2 oere on necessary 

number of 5 oere Stamps – General Post-

master”. (Telegrammet var på engelsk på 

grund af den engelske censur. I dette til-

fælde har der sneget sig en stavefejl ind i 

telegrammet. Der burde stå ”Surcharges” 

ikke ”Surcgares”, men dette er den oprinde-

lige ordlyd). Dermed var tilladelse givet til 

at overstemple 5 øre mærker til 2 øre.

Telegrammet er modtagestemplet på post-

huset mandag, 13.1.19. 5-7 F. Det har dog 

ingen betydning for tidspunktet for afleve-

ringen af telegrammet. Min konklusion er, 

at en dansk embedsmand i Torshavn har 

fået telegrammet leveret samme dag, det 

kom. – dvs. lørdag, den 11.01 om aftenen f.

eks. kl. 18.00 i dette tilfælde. Uden tvivl er 

telegrammet blevet båret ud på Pilgaards 

privatadresse dvs. på Landavegin, hvor han 

boede – dette hvis Pilgaard ikke har givet 

anden besked til Det store Nordiske, da han 

Telegrammet med ordren om at overstemple 2 / 5 øre kom lørdag den 11.1.1919 – derfor blev denne dato 
benyttet, nu Posta udgav et miniark i forbindelse med 100-års dagen.
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må have forventet at modtage et betyd-

ningsfuldt telegram. Det kan tænkes, at 

Pilgaard har givet særlige instrukser om 

aflevering af telegrammet til f. eks vice-

postmesteren, da Pilgaard var på tjeneste-

rejse til Tvøroyri, hvor Mortensen var i gang 

med at sælge Smiril til Føroya Løgting 

(Færøernes lagting) – og en sådan beslut-

ning kunne få stor betydning for postforbin-

delsen mellem øerne.

På grund af Pilgaards tjenesterejse, blev 

det den næstkommanderende på posthu-

set, Godskesen Andersen, der måtte finde 

en løsning. Han lavede et udkast til hvordan 

en overstempling kunne laves. (Det er et af 

disse ”essays”, der er motivet på miniarket, 

der udkommer den 11. januar 2019) Trykke-

riet hos Dimmalætting afviste opgaven – 

sandsynligvis på grund af tidsnød, men 

overdrog ham typerne 2, Ø, R og E, der 

kunne bruges til stempel. Med disse typer 

fik Godskesen Andersen snedkermesteren 

Peter Poulsen at tilpasse et skaft af et sto-

leben, hvorpå typerne blev sat. Således fik 

vi stolebensstemplet, som blev taget i brug 

mandag, den 13.1.1919, har Godskesen 

Andersen flere år senere fortalt. Et ark eller 

100 frimærker blev overstemplet ad gangen 

– men de blev aldrig nogensinde solgt 

ustemplet fra posthuset! Samlet blev det til 

155 ark eller 15.500 frimærker, der blev 

overstemplet.

Så vidt jeg ved, findes der ingen dokumen-

ter, som bekræfter at Godskesen Andersen 

husker rigtigt, da han senere fortalte at 

13.1.1919 var første dato, hvor dette 2/5 øre 

frimærke blev benyttet. 

Faktisk findes der mindst en konvolut, som 

er stemplet søndag, den 12.1.1919 – jeg kan 

dog ikke sige om den er ægte, dog blev der 

arbejdet på posthuset om søndagen, den 

5.1.1919. Så det er ikke utænkeligt, at der 

også blev arbejdet om søndagen, den 12.1. – 

der findes også flere andre konvolutter med 

andre frimærker, som er stemplet på denne 

søndag. Dette spørgsmål for lov til at stå 

åbent her.
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Den 23.1.1919 kom s/s Botnia til Tórshavn – 

og med var de frimærker, som Pilgaard 

have bestilt. Ordren fra Danmark var samti-

dig at salget af provisorier skulle ophøre. 

Det holdt også op hvad angår posthuset i 

Tórshavn. Det var vinter – og det tog flere 

dage at få de nye frimærker til hver krog af 

landet – derfor findes disse mærker også 

stemplet langt senere. Ifølge Ingvard Jacob-

sen, frimærkesamler og artikelskriver i 

Norðatlantex – 76, så var disse frimærker 

frankeringsgyldige frem til den 31. decem-

ber 1926, selv om det ikke havde haft 

nogen praktisk betydning.

Kigger vi i aviserne fra disse dage, så er der 

forskelligt af interesse: 

Allerede i Dimmalætting nr. 5, den 15. 

januar 1919, ses at interessen for disse fri-

mærker er meget stor. På forsiden af  

denne avis ses en stor annonce:

"Frimærker købes! Til højeste Priser købes 5 

Øres Frimærker, overstemplede til 2 Ø. I 

Thorshavn. Frimærkebørsen, København. ”

Og på side 3 i samme avis er en anden 

efterlysning underskrevet af Johs Olaus 

Joensen, Tórshavn

I Tingakrossur nr. 3 (Færøernes på dette 

tidspunkt næststørste avis) ses den 22. 

januar 1919 denne humoristiske spalte:

Frimærke “epidemi”

“Vores postbud har den seneste tid været 

travlt beskæftiget med frimærkesamlere, 

som “spekulerer” i 2-øre – stemplede 5-øre 

frimærker – da beholdningen af 2 øre mær-

ker for længst er tom. Tidligere var det for 

det meste drenge, som her hos os beskæfti-

gede sig med denne mærkelige næringsvej, 

men nu er det granvoksne mænd – en avis-

redaktør den ivrigste! - kommet med på 

legen og sender hele bunker af breve på 

posthuset adresseret til dem selv. De for-

venter stor gevinst: det siges at et 2 øre 

Stolebenstemplet
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stemplet mærke pludselig kan få værdi af 

50 kr.! Et morsomt eksempel på denne “fri-

mærkeepidemi” er “præmie-gåden”, som 

Dimmalætting bruger som lokkemad. Den 

er så nem, at ethvert barn kan løse den, og 

præcis derfor kan redaktøren forvente løs-

ninger i hobetal – med 2 øre overstemplede 

frimærker! Og det er det, det drejer sig om. 

Men nogle gange bliver disse “spekulanter” 

snydt. En alvorsmand – ifølge historien – 

kom en af dagene ind på posthuset med en 

bunke breve, der alle var adresseret til ham 

selv! Postmanden lagde et korsbånd 

omkring bunken, satte et 50 øre frimærke 

på – og returnerede bunken til manden. 

Manden både bandede og svovlede! ”

Jo, frimærkespekulanter var der i hobetal og 

i dag er det mange samlere, som ikke til-

lægger breve med påskriften “P S Johanne-

sen, Vaktarhúsgøta” stor værdi. Alle ved at 

Petur Sofus Johannesen var storsamler; 

men mig er fortalt, at P S aldrig kom ind på 

posthuset for at bede om et særligt stem-

pel. Han lagde altid brevene i postkassen 

og så var resten op til postvæsenet – og 

hvis man ser efter, så er hans kuverter af 

meget forskellige stempelkvalitet. Og så 

mange er de heller ikke – de gør næppe 

nogen skade; snarere tværtimod.

Álvur Danielsen

Kilder:

• ”Færøernes interimistiske frigørelses-

midler 1919” af Kristian Hopballe og 

Steffen Riis. 1986. 

• Ingvard Jacobsen, artikelskriver i Norð-

atlantex – 76. (Hæfte udgivet i forbin-

delse med frimærkeudstilling i 

Tórshavn 1976)

• Aage Tholl og Rowland King-Farlow 

dokumenter/ kommunikation 1950 

-1970.

• Tak til Poul Erik Malmbæk for korrek-

turlæsning.

4 øre korsbånd. Foto: Peter SondhelmGodskesen Andersen, næstkommanderede på posthuset i 1919
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Prøvetryk

Der findes mennesker i enhver nation, der 

kommer til at have en så stor betydning, at 

det er svært at sammenfatte deres lange liv 

og enorme virke, men ikke mindst den for-

andring, som de skabte for folket, kulturen 

og landet. 

Sådan en mand var Venceslaus Ulricus 

Hammershaimb (1819-1909), i almindelig 

tale kaldet V. U. Hammershaimb eller bare 

Hammershaimb. 

I kraft af sine mange sproglige, litterære 

og kulturelle aktiviteter blev han uden sam-

menligning den vigtigste person i det 19. 

århundredes færøske kulturliv. 

Som litteratur og sprogmenneske, som 

embedsmand og som provst var han med til 

at skabe det færøske skiftsprog. 

Han samlede og udgav den færøske nations 

folkeminder, den færøske litteraturs balla-

der, ordsprog og kulturarv. 

Teologen Hammershaimb

Den unge Hammershaimb blev student i 

1839 i København, derefter studerede han 

teologi ved Københavns Universitet og blev 

derpå luthersk præst, men han anså nordisk 

filologi som sit sande kald. 

Han var født i bygden Sandavágur på øen 

Vagar på Færøerne. Efter studieårene 

udnævnes Hammershaimb til sognepræst, 

først for Nord Streymoy på Færøerne, siden 

på Eysturoy og siden som provst for Færø-

erne. 

Til sin afrejse fra Færøerne i 1878, til 

embede i Danmark, var han også kongevalgt 

medlem af Lagtinget.

Udgiveren og indsamleren Hammershaimb

I sine tidligste skrifter gør Hammershaimb 

rede for sine store mål og drømme, som 

er at redde de kulturminder, der findes i 

gamle levn, som vi ser dem i sproget, i kvad 

V.U. Hammershaimb 200 år
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og i sagn, der endnu levede på færinger-

nes tunger. Her begyndte han på det, som 

senere skulle gøre ham berømt, og det som 

blev hans egentlige livsprojekt. 

Fra midten af 1840'erne udgav han artikler 

om den mundtligt overleverede litteratur, 

som han havde indsamlet på op til flere 

rejser på Færøerne. Disse udkom bl.a. i 

danske tidsskrifter. 

Risin og Kellingin 

På 17 kroners frimærket ses det ældste 

kendte fotografiske portræt af Hammers-

haimb. 

I baggrunden på frimærket ser vi klippe-

formationerne Risin og Kellingin (Kæmpen 

og Kællingen) set fra bygden Tjørnuvík på 

Streymoy. I frimærkets baggrund ser vi 

også tekst fra sagnet om Kæmpen og Kæl-

lingen "Risi og Kelling” indsamlet af Ham-

mershaimb og trykt i det danske tidsskrift 

Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Histo-

rie i 1846 og udgivet af Det Konglige Danske 

Oldskriftselskab.

Hammershaimb som skriftsprogets fornyer

Hammershaimb bliver især husket for at 

have udformet den endegyldige form af det 

færøske skriftsprog. 

På 19 kroner frimærket ser vi værket 

Modersmålet af den færøske kunstner Janus 

Kamban, der erindrer Hammershaimbs 

udforming af det færøske skriftsprog. 

Hammershaimbs udgave af det færøske 

skriftsprog med fx bogstavet ’ð’  blev udar-

bejdet med inspiration fra tidens sprogeks-

perter, der alle var optagede af islandsk 

sprog og litteratur.

Det var også i dette lærde miljø, at den unge 

Hammershaimb skrev sine første artikler, 

bl.a.  opmuntret af en række danske lærde.  

Dette mindesmærke blev opført i 1919 í Sandavágur.  
Foto: Ole Wich.

Maleri af  V.U. Hammershaimb. R. Kjellerup, 1899
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Den store finale - Færøsk Antologi 1891

Hammershaimbs udgivervirksomhed kulmi-

nerede med værket Færøsk Anthologi fra 

1891, der ses på 11 kroners frimærket. Dette 

vældige værk indeholder både en historisk 

og en grammatisk indledning, ordsamlinger 

og register, samt de mest betydelige kvad, 

folkeviser, sagn, ordsprog og gåder, der 

findes på Færøerne, hvoraf det fleste stam-

mede fra Hammershaimbs egne samlinger. 

I dette enorme værk beskrev Hammers-

haimb almuens skikke, den kulturelle rigdom 

og folkets forhold til landet og naturen. Disse 

folkelivsbilleder kom til at påvirke færøsk 

prosa helt op til vores tid, således at antolo-

gien udgør en milepæl i nationens identitet. 

På Postas miniark ser vi som baggrund 

originalmanuskriptet til “Fortale” i Færøsk 

Anthologi, hvor vi i de første linjer genfinder 

hans ungdoms mål og drømme, den selv-

samme programerklæring. 

Hammershaimbs kulturelle betydning

I 1893 besøgte Hammershaimb Færøerne 

for sidste gang, og der fik han en hjertelig 

modtagelse. Endnu mindes Hammershaimb 

i udstrakt grad på Færøerne. De fleste færø-

ske forfattere omkring sidste århundred-

skifte har skrevet digte til hans ære. 

I 1919 blev det første mindesmærke opført 

i hans hjembygd, Sandavágur; endnu et 

fulgte i 1948 i Tórshavn. Det skulle heller 

ikke blive det sidste.  1980 udgav Posta et 

frimærke af V. U. Hammershaimb og han 

optrådte på den færøske hundredkronesed-

del i mange årtier. 

Kim Simonsen, ph.d. og mag.art

Færøsk Antologi 1891. Foto: Ole Wich.
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”Houston, Tranquility Base here. The Eagle 

has landed.” 

Sådan lød beskeden over NASA’s kommu-

nikationsanlæg, klokken 20.17 UTC, søndag 

den 20. juli 1969. Astronauterne Neil Arm-

strong og Buzz Aldrin, havde, efter en ner-

vepirrende indflyvning, sat Apollo 11s lille 

månelander ”Eagle” på månens overflade, 

mens millioner af TV seere og radiolyttere 

her nede på den blå planet åndede lettet 

ud. Menneskeheden havde for første gang 

repræsentanter på et andet himmellegeme. 

”Månefærden er endt, de står på månen. 

Armstrong er fuldstændig rolig og sikker – 

og i kontrolrummet i Houston er der faldet 

ro over mandskabet. Nu er rumrejsen over, 

nu står rumskibet på månen....” På Færø-

erne var der ikke fjernsyn i de dage. Ingen 

lokalstation og ingen mulighed at se land-

baserede antennesignaler fra nabolandene. 

Så her sad høj og lav, gammel og ung ved 

radioapparaterne og lyttede til den unge 

journaliststuderende, Jógvan Arge, som fra 

et af Danmarks Radios studier i København, 

transmitterede direkte til Útvarp Føroya – 

den færøske radiokanal. I hen ved 18 timer, 

sad Jógvan Arge i studiet på Rosenørns Allé 

og fulgte udviklingen, lige til tidspunktet 

klokken 2.56 UTC (som også er Færøernes 

officielle tidszone), da Neil Armstrong satte 

venstre fod på månens overflade og udtalte 

de berømte ord: ”That’s one small step for 

man, one giant leap for mankind!” 

Hjemme i studiet i Tórshavn sad radiodirek-

tøren Niels Juel Arge og journalisten Finn-

bogi Ísakson og fulgte med udviklingen. 

Útvarp Føroya gjorde meget ud af begiven-

heden. Man havde forberedt forskellige ind-

slag med månen som tema, blandt andet et 

lille foredrag om månens påvirkning på 

strømforholdene i færøsk farvand. 

Den kendte danske TV-journalist Jacob 

Nielsen var på Færøerne på det tidspunkt 

og han leverede referater på dansk under 

Månelandingen i 1969

Prøvetryk
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forløbet, til de danskere der boede eller 

opholdt sig på øerne. 

Langt bort fra Houston og langt under 

månen, i byen Klaksvík på de nordlige Fær-

øer, var det ved at være sengetid for den 

fireårige Edward Fuglø. Han havde mærket 

de voksnes stigende spænding og hørt 

reportagerne i radioen dagen og aftenen 

igennem. Selv om han ikke helt forstod 

omfanget af al den ståhej, som de voksne 

var så optaget af, vidste han, at noget stort 

var i gære. Pludselig var det som om spæn-

dingen blev udløst – hans far Jens løftede 

den lille dreng op fra gulvet, gik over til et 

vindue med ham og pegede op mod himlen, 

mens han fortalte om mændene, som i det 

øjeblik lige var landet på månen. 

Det blev et af kunstneren Edward Fugløs 

første barndomsminder – og her 50 år efter 

at begivenheden fandt sted, har han afbil-

det det magiske øjeblik på Postas 

jubilæumsfrimærke om Apollo 11 historiske 

færd til månen og Armstrong og Aldrins 

besøg på jordens trofaste følgesvend. 

Og rumfart og astronauter er et af mange 

temaer i Edward Fugløs kunst. For nogle år 

siden, malede han et ni meter langt satirisk 

maleri med titlen ”The Seagull Has Lan-

ded”, med en astronaut som planter det 

færøske flag på månen, mens en flok andre 

astronauter danser færøsk dans på overfla-

den. Nok er vi lidt introverte og glade for 

traditioner, men der gemmer sig også lidt af 

en rumrejsende i de fleste af os. 

Og det er også kendetegnende for de fleste 

af vores generation, som voksede op med 

rumkapløbet og især de amerikanske 

bestræbelser at sende mænd til månen. 

Selv var jeg ti år, da månelandingen fandt 

sted og husker lige så tydeligt den aften 

hjemme i køkkenet, da Jógvan Arge 

bekendtgjorde at astronauterne endelig var 

landet. Det var et eventyr, som virkelig fan-

gede børns fantasi. Vi vidste alt om rumrej-

En del af maleriet ”The seagull has landed” af Edward Fuglø.
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serne og kendte astronauternes navne og 

hvad de havde bedrevet – og de forskellige 

raketter og fartøjer de brugte. Den danske 

tyggegummifabrikant DANDY lavede i 

60’erne Bubble Gum pakker med samlebil-

leder fra rumprogrammerne. Selve tygge-

gummiet var ikke noget at råbe hurra for, 

men hver pakke indeholdt fire rumfartsbille-

der med oplysninger på bagsiden. Vi byt-

tede mærker i frikvarterene og snakkede 

med ekspertviden om raketternes historie, 

lige fra gammelt kinesisk fyrværkeri til de 

gigantiske Saturn raketter, som blev brugt i 

det endelige Apolloprogram. 

Mercury, Gemini og Apollo – fantastiske 

navne, som omfattede en del af vores barn-

domsunivers. Rumvandringer, sammenko-

blinger, vilde uheld og et par tragedier. 

Vi voksede op i skyggen af helte som Yuri 

Gagarin, Alan Shepard, John Glenn, Valen-

tina Tereshkova, Alexey Leonov, Edward 

White og, ikke mindst, Neil Armstrong og 

Buzz Aldrin. 

Astronauternes bedrifter og navne har 

endnu i dag, en særlig plads i hukommel-

sens billedgalleri – og for mange af os er 

citatet: ”Houston, Tranquility Base here. 

The Eagle has landed,” synonymt med den 

største bedrift menneskeheden har udført.

Anker Eli Petersen

En del af maleriet ”The seagull has landed” af Edward Fuglø.
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Tejst

Der er aldrig gjort grundige undersøgelser 

på Færøerne af tejster, selv om det er en 

karakterfugl nær land rundt alle de 18 fær-

øske øer. Tejsten er ret tillidsfuld og ses 

meget tæt på kysten - ja selv inde i hav-

nene, og ofte nogle få stykker sammen. 

Den ældste tejst man ved om, er en svensk 

tejst, som blev fanget 29 år og 11 måneder 

efter at den var blevet ringmærket.

Familie 

De færøske alkefugle (Alcidae) omfatter 

lomvie, alk, lunde, som er yngletrækfugle 

på Færøerne - og tejst, som er standfugl, 

samt de to arter polarlomvie og søkonge, 

som gæster Færøerne. Tejstefamilien Cepp-

hus omfatter i alt 3 arter, opdelt i 11 

underarter. Familien Cepphus grylle, som 

den færøske tejst hører til, er opdelt i 5 

underarter i Nordatlanten og det Baltiske 

hav. Underarten som er på Færøerne, er 

Cepphus grylle faeroeensis, og den yngler 

kun på Færøerne.

Udseende

Tejsten kan ikke forveksles med nogen 

anden havfugl på Færøerne. Fra næbspids 

til halespids måler den 32-38 cm. Den har 

et vingespænd på ca. 55 cm.

De meget smukke gamle tejster er om 

sommeren helt sorte med et hvidt vinge-

spejl og knaldrøde fødder. Om efteråret 

fælder de til en mere eller mindre grå fjer-

dragt, mens bugen er hvid. Om vinteren har 

den stadig det kridhvide vingespejl. Ungen 

med den grå fjerdragt ligner den gamle 

tejst i vinterdragt, men afviger ved at have 

sorte pletter i det hvide vingespejl. Plet-

terne i vingespejlet har den gennem det før-

ste leveår. Der er ingen ydre forskel på 

hanner og hunner, men hannerne er ofte de 

kraftigste, hvis man ser to sammen.

Yngel

I en alder af 2 til 4 år begynder tejsten at 

yngle. Tejstens reder findes i klippespræk-

ker, og under sten i små ure. De yngler ofte 

enkeltvis, men ses også i små kolonier, som 

Europa 2019: Tejst

Prøvetryk
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for eksempel mellem stenene i havnenes 

stenmoler, men altid på steder, som er godt 

beskyttet for rovfugle. 

Redestedet kan være tæt på havets over-

flade eller højt op i klipperne. De to æg er 

lyse, hvid-grå med mørke og sorte pletter 

og de ligger direkte på jorden. Rugningen 

foretages af begge køn og varer 28-31 

dage. Tejsten er den eneste nordatlantiske 

(Paleoarctic) alkefugl, som har 2 unger. 

Ungerne er ca. 37 dage i reden, inden de 

flyver ud på vandet. 

Tejstens største fjende er rotten, som findes 

på 7 af de i alt 18 færøske øer.

 

Føde

Tejsten fanger sin føde tæt på kysten mel-

lem tangen. Oftest ses de med tangspræl i 

næbbet, men også andre fisk, samt små 

krebsdyr. Den er opportunistisk i sit valg af 

mad, og skifter hurtigt mellem byttetyper. 

Det er også årsagen til at den færøske tejs-

tebestand har det godt, i modsætning til de 

andre færøske havfugle, som er afhængige 

af tobiser.

Tejster før og nu

I 1863 skrev sysselmand H. C. Müller føl-

gende: ”Førhen var den meget talrig men på 

Grund af dens Troskyldighed er den nu 

meget formindsket paa de fleste Steder, da 

man ikke længer agter den gamle Forkjær-

lighed for Teisten, hvorefter det ansaaes for 

Synd at dræbe den. I Slutningen af juli 

komme Ungerne paa Søen og kunne da 

slaaes ihjel med en Aare. Den spises gjerne, 

og Ungen „Tajsta-Pisa” ansees for en Læk-

kerbidsken”. 

I 1920´erne var tejsten næsten udryddet på 

Færøerne, og det resulterede i at tejsten 

blev fredet i 1928 i sommerperioden fra 1. 

marts til slutningen af august. Den 9. sep-

tember 1954 totalfredede man tejsten, og i 

dag tæller bestanden nok 3000 til 4000 

par. På Nólsoy er der omkring 150 par. 

Tejst. Foto: Jógvan Hansen.
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Ønsker du at lytte til fuglen, på  de færø-

ske Europa-frimærker? 

Det er muligt! Nysgerrig? 

1.  DOWNLOAD CEE APP FRA APP STORE ELLER 
    GOOGLE PLAY
2. SCAN FRIMÆRKEBILLEDET
3. NYD FUGLESANGEN!

Selv om der kun er blevet ringmærket 117 

tejster, er der ikke noget som tyder på, at 

de trækker væk fra Færøerne om vinteren. 

Måske fremtidige undersøgelser vil vise 

noget helt andet!

Jens-Kjeld Jensen 
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I løbet af 1800-tallet blev den lille horison-

tale vandmølle et vigtig og karakteristisk 

element i det færøske kulturlandskab, der 

kunne ses overalt i de færøske bygder. Ved 

slutningen af århundredet havde den imid-

lertid stort set udspillet sin rolle og gled i 

glemmebogen, lige så hurtigt, som den var 

kommet. Den satte sig ingen nævnevær-

dige spor i færøsk digtning, prosa eller 

malerkunst.

Første gang, vandmøller på Færøerne 

omtales i litteraturen, er i Jens Christian 

Svabos topografiske beskrivelse af Færø-

erne fra 1781-1782. Svabo havde kun kend-

skab til ni møller, men mente, at der burde 

bygges flere, og at bygdefolkene burde gå 

sammen om sådanne tidsbesparende foran-

staltninger.

I de kommende år ser flere møller da også 

ud til at være blevet opført. I Jørgen Landts 

topografiske beskrivelse fra år 1800 anfø-

res, at der nu er over tyve møller, men 

også, at “der børe endnu være mange flere”.

En egentlig kulturhistorisk behandling af 

den færøske vandmølle finder man først 

hos den danske topograf og antikvarisk 

interesserede officer Daniel Bruun, der 

blandt andet har efterladt os nogle fine teg-

ninger af vandmøller fra sit første besøg på 

Færøerne i 1896. Herudover kunne Bruun 

oplyse, at en sådan vandmølle kunne male 

“en til to Tønder Korn om Dagen”, og at de 

ofte ejedes af flere i fællesskab.

Den kraftige forøgelse i antallet af vand-

møller på Færøerne i løbet af 1800-tallet 

skal sikkert ses i sammenhæng med, at den 

færøske kornproduktion steg omkring tiden 

for Napoleonskrigene for siden at falde igen 

mod midten af 1800-tallet. Herefter sker 

der en næsten eksplosiv øgning, der topper 

i 1880erne, og den danske etnolog Bjarne 

Stoklund har formodentlig ret, når han sæt-

ter stigningen i antallet af såvel korntør-

ringshuse (færøsk: sornhuse) som 

Den færøske vandmølle

Prøvetryk
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horisontalmøller i sidste halvdel af 1800-

årene i relation til denne stærke vækst i den 

færøske kornproduktion.

Vandmøllens bratte forsvinden fra det fær-

øske kulturlandskab mod slutningen af 

1800-tallet har antagelig sin forklaring i 

nedgangen i bygproduktionen og en øget 

melimport muliggjort ved forbedrede trans-

portforbindelser til Danmark.

Møllerne har typisk næppe været tilknyttet 

kongsgårdene, men er snarere udtryk for et 

samarbejde mellem flere brugere. Det har 

været en billig konstruktion at opføre, idet 

materialerne stort set bestod af sten og 

brædder. Til selve møllefunktionen kræve-

des et T-formet stykke jern, der kunne for-

binde rotationsbladene med en fals i 

undersiden af den øverste af møllestenene 

(overstenen). Et sådant kunne smedes 

lokalt.

Det eneste, der så at sige måtte skaffes 

udefra og erhverves i kontant mønt, var 

selve møllestenene, da den færøske basalt 

ikke egner sig til møllesten. De mange møl-

lesten, der stadig er bevaret rundt omkring i 

de færøske bygder, synes for de flestes 

vedkommende at være lavet af skifer, der 

er velegnet til malefunktionen. Stenarten 

findes ikke naturligt på Færøerne, og de 

pågældende møllesten må derfor være pro-

duceret i udlandet og importeret til Færø-

erne.

Svabo var af den opfattelse, at den horison-

tale mølle var et fænomen, der havde rød-

der længere tilbage i Færøernes historie. 

Mølle-teknologien var velkendt i Romerri-

get og bredte sig i århundrederne op mod 

Vikingetiden nordpå på Kontinentet. Dette 

var imidlertid ikke horisontal-, men verti-

kal-møller. Horisontal-møllen er arkæolo-

gisk dokumenteret i Irland omkring år 700 

e.Kr., og på Orkney er udgravet et møllean-

læg fra Vikingetiden. Såfremt mølle-tekno-

logien har været introduceret på Færøerne 

allerede i Vikingetiden, må den formodes at 

Vandmølle i Froðba. Kunstner: Daniel Bruun 1896
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være kommet med de landnamsfolk, der 

kom fra de Britiske Øer og Irland.

 

Vandmøllens tilstedeværelse i Færøernes 

historie er i dag manifesteret i en række 

bevarede, restaurerede eller genopførte 

møllebygninger omkring på øerne, sted-

navne samt møllesten, som flere steder ses 

indgå som dekorativt element i nutidens 

havearkitektur.

Daniel Bruun

Daniel Bruun (1856-1931) besøgte Færø-

erne i alt seks gange (1896, 1897, 1898, 

1905, 1912 og 1914).

Han lavede feltundersøgelser i Nordbo- 

ruiner i Grønland i 1894, fortsatte i Island 

1895 og kom så til Færøerne i 1896. Han 

besøgte som sagt Færøerne flere gange, og 

det samme var tilfældet med Island. Bruun 

– der var uddannet officer – havde fra ung-

domsårene været interesseret i nordboerne 

i Grønland, og denne interesse førte altså til 

et større engagement i og studie af bygge-

skikken i Nordatlanten. Besøget i 1898 var 

i samarbejde med Nationalmuseet i Køben-

havn for at forberede en speciel nordatlan-

tisk sektion i den store verdensudstilling i 

Paris år 1900. Dette gennemførte Bruun og 

skabte dermed verdensomspændende 

opmærksomhed omkring de nordatlantiske 

kulturer. 

Bruun udgav i 1929 den imponerende klas-

siker Fra de færøske Bygder (med kortere 

forarbejder i 1904 og 1911). Han havde året 

før udgivet en tilsvarende bog om Island.

Bruuns tegninger af de to vandmøller, i 

henholdsvis Sandágerði på Streymoy og 

Froðba på Suðuroy, der danner forlæg for 

de to frimærker, opbevares sammen med 

andre af Bruuns tegninger i Danmark Natio-

nalmuseum. Frimærkerne er graveret af 

den anerkendte kunstner og gravør Martin 

Mörck.

Steffen Stummann Hansen, arkæolog

Bevaret og fredet møllehus i bygden Skarvanes på Sandoy. Ikke uden grund beskrev Bjarne Stoklund den fær-
øske møllebygning som værende “ikke meget større end et stort klædeskab”. Foto: S. Stummann Hansen
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