Posta Stamps
Færøerne

Nr.

40

April 2019

.....................................
-

For faderløse
Griseavl på Færøerne
Elinborg Lützen 100 år
Jóhanna TG 326 og
Westward Ho TN 54
- Julefrimærker: Messehagler

FØROYAR

Janus Kamban, 1941

11

2019

FØROYAR 35

Janus Kamban, 1945

2019

Merkið 100 ár
FO 914-915

Kári við Rættará, 2019

FØROYAR

Fyri faðirleys

Prøvetryk

Børnefonden: For faderløse
"Mærket" og "Moder og barn"

Skibene måtte sejle
Færøernes største næringsvej var dengang

Anden verdenskrig og Færøerne

og nu fiskeri – og snart måtte færingerne

Med den tyske besættelse af Danmark den

sande sandheden i det gamle ordsprog “Det

9. april 1940, blev forbindelsen mellem

er svært at have forrådskammeret på søen”.

rigsdelene afbrudt. Den 13. april 1940

Selv om en del blev fisket under krigen, så

besatte Storbritannien Færøerne med løfte

blev der lagt størst vægt på at købe og

om at øerne skulle overgives til Danmark

fragte hele laster med nediset fisk fra Island

igen, når krigen var overstået – og at Færø-

til markederne i Storbritannien. Dette kræ-

ernes politiske situation skulle være “status

vede ikke så meget mandskab og var en

quo” eller uændret i forhold til tiden før

fordel med tanke på den farefulde sejlads

besættelsen.

og hvis det værste skulle ske.

Under krigen blev Færøerne med sine

Som krigen nærmede sig Færøerne, fik

27.000 indbyggere styret af amtmand

færingerne også ulykkerne at føle. Skibene

Aage Hilbert og Lagtinget i fællesskab. En

kom til at sejle i farligt farvand mellem

midlertidig forfatning blev taget i brug i

miner i hobetal, luftangreb fra tyske fly, tor-

1940 – denne var gældende frem til 1948.

pedoer fra snigende ubåde og ikke mindst

Udfordringerne var enorme i alle henseen-

slukkede fyrtårne. Det ene værre end det

der - politisk, økonomisk og kulturelt,- bl.a.

andet. På trods af dette, så blev antallet af

var der ca. 8.000 britiske soldater på Fær-

ture til Storbritannien, foretaget af færøske

øerne, da antallet var på det højeste.

skibe under krigen, gjort op til 2354 ture
med 151.973 tons nediset fisk. 4000
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Avisen Búgvin, som samlede og udgav nyheder angående Færøerne til færinger i Danmark

mænd deltog i denne farefulde sejlads med

skabet blev reddet. En bygd som Vest-

187 skibe.

manna mistede for eksempel 5 af 7 skibe i
disse år.

Flagspørgsmålet. “Dannebrog” skiftet ud
med “Merkið”

Tabet af menneskeliv i disse år 1939 – 1945

Der var selvsagt brug for at færøske skibe

var 210. Af dem 150 ombord på færøske

fik et andet flag end det danske Dannebrog

skibe, nogle med udenlandske skibe – og

på deres flagstang, når de sejlede til Stor-

nogle enkelte på land.

britannien, da Tyskland havde besat Danmark – det blev derfor Storbritannien, som

I en tid hvor der ikke fandtes noget offent-

gav færingerne “Merkið”, det færøske flag.

ligt socialt sikkerhedsnet var de mange

“Merkið” blev anerkendt den 25. april 1940

enker med ca. 240 faderløse børn – hvor et

selv om amtmanden kæmpede imod færø-

tal på ca. 300 også er set, de sande helte –

ske symboler bl.a. færøske frimærker – og

det er disse enker, som færingerne husker

henviste blandt andet til briternes “status

og ofte henviser til. Statistisk set er Færø-

quo” i flagspørgsmålet.

erne blandt de lande, som mistede flest
folk i forhold til folketallet. Det bliver sagt
at kun Polen og New Zealand mistede flere

Skib går ned med mand og mus

folk. Den 1. november (allehelgensdag) har

Sluppen “Aldan” forliste i slutningen af juli

siden 1949 været officiel mindedag for de

1940, som det første færøske skib på vej til

søfolk der har mistet livet til havs. Færøer-

Aberdeen – det første af i alt 16 skibe, som

nes Lagting besluttede at benytte denne

krævede menneskeliv under krigen. Men

dag som fælles mindedag.

også 22 andre skibe gik ned, men mand-
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“Merkið” (det færøske flag) Kunstner: Janus Kamban. Tryk-

“Moder og barn”. Kunstner: Janus Kamban. Trykkeri: J. Jør-

keri: J. Jørgensen Bogtrykkeri, København. Første oplag i

gensen & Co. København i marts 1945. Oplag: godt 4.000

september 1941 på 2171 ark á 25 mærker. 2. Oplag kom i

godkendte ark á 25 mærker. De blev solgt for første gang

oktober 1943 på 2125 ark á 25 mærker. De blev solgt til 2

i påsken 1945 i Færingeforeningen. Prisen var 2 øre pr.

øre pr. mærke. J. Jørgensen & Co. logo ses kun på 2. oplag.

mærke. Limet ”Dekstrin” blev brugt. Specielt dette mærke

En anden forskel er at limet bagpå mærkerne er mørkt og

blev meget brugt på Færøerne, da disse også blev solgt på

ses meget tydeligt på det første oplag. På 2. oplag bruges

Færøerne af ”Barnahjálpargrunnurin”.

limen “Dekstrin”, som ikke ses så tydeligt.

Færinger i eksil – i Danmark

“Dette lille mærke, som ses foroven skal

Der var omkring 3.000 færinger i Dan-

hjælpe færøske børn, som krigen har efter-

mark, da Danmark blev besat den 9. april

ladt faderløse. Vi kunne læse i det seneste

1940. De kunne nu ikke rejse hjem.

nummer af “Búgvin” hvor mange mistede

“Føringafelagið”

i

livet sidste år og man kan frygte at antallet

København blev snart deres samlingssted

af dem der er forliste i år er endnu højere.

og den energiske Sigurð Joensen var blandt

Når vi sætter mærket på de breve, som vi

dem, der tog initiativet til udgivelse af avi-

sender os imellem og specielt når vi sætter

sen “Búgvin” (Búgvin er en klippeformation

det på breve til Færøerne, så viser vi vores

lidt nord for Eysturoy). Formålet med “Búg-

vilje til at støtte og glæde små og ilde

vin” var at samle samtlige nyheder fra Fær-

stedte landsmænd; os der bor udenfor Fær-

øerne. Disse nyheder kom som regel med

øerne er en så stor del af det færøske folk,

post via Sverige, der beholdt sin status som

at det kræver at vi også efter evne arbejder

neutralt land hele krigen igennem. Dette

for vores folk; børnene er Færøernes frem-

var som regel “gamle” nyheder, men på

tid. - Janus Kamban har tegnet billedet.

denne måde fik eksil-færingerne at høre

Merkið, som er vores flag, ved vi, at vi alle

disse ulykkesbudskaber om skibe, der forli-

holder af og med glæde sætter på vores

ste, hvor mange mænd, der var med hvert

breve. – Vi undertegnede garanterer for at

skib og ofte hvilke mænd det drejede sig

alt, der kommer ind, går til børnene og der

om. Næsten alle skibe, der forliste, blev

vil ikke være nogen administrationsomkost-

omtalt i Búgvin.

ninger.

Børnefonden “Fyri Faðirleys” bliver oprettet

Malla Samuelsen, Sigrið Mouritsen, Margit

Búgvin skriver 1. oktober 1941 på forsiden:

Øssurson, Astrið á Rógvi, Astrið Klein og

(Færingeforeningen)

Hanna Vang.
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Brev fra Danmark til Færøerne, åbnet af den tyske censur. Samt brevklip af mærkerne For Faderløse
Ejer: Álvur Danielsen

Mærket vil være til salg hvor færinger sam-

I juli 1944 skriver “Búgvin” at både ”Barna-

les og hos ovennævnte kvinder. Vi håber at

hjálpargrunnurin” på Færøerne og fonden

mærket vil få en god modtagelse. Det er

“Fyri Faðirleys” i Danmark har udgivet et

allerede på tide at tænke på julebrevene til

brevmærke. Begge fonde havde det samme

Færøerne, glem nu ikke at sætte mærker på

formål: overskuddet af mærkesalget og

brevene. Det første oplag er på 50.000 stk.

andre indtægter (gaver) skulle bruges til

De burde blive solgt i år. Prisen er 2 øre. For

trængende børn på Færøerne. Da krigen

50 øre får I et ark med 25 mærker”. Hanna

nærmede sig sin slutning tænkte de, der

Vang, ekspeditør, Venedigvej 8,2

havde oprettet Børnefonden “Fyri faðirleys”
på den færøske ”Barnahjálpargrunnurin”.

I det næste nummer af “Búgvin” blev

Som Hanna við Høgadalsá (tidligere Vang)

annonceret, hvor i Danmark mærkerne

sagde i et interview med undertegnede i

kunne købes foruden hos disse kvinder. Det

2002: “ Vi førte regnskab og protokol –

skal nævnes, at disse kvinder alle havde det

men vi så os ikke i stand til at stå for udde-

til fælles, at de var ansvarlige for den færø-

lingen på Færøerne af den i Danmark

ske søndagsskole i København.

indsamlede støtte”.

Barnahjálpargrunnurin

Hanna við Høgadalsá (1917-2004) var kas-

(Børnehjælpsfon-

den) på Færøerne tager over

serer. Hun og familien tog det første skib til

“Barnahjálpargrunnurin”

(Børnehjælpsfon-

Færøerne, nemlig færgen SS Aarhus, som

den) blev oprettet den 4. april 1942 på Fær-

anløb Tórshavn den 4. august 1945. Hun

øerne. Petur Háberg fik idéen til fonden, da

havde alting med sig, både penge og mær-

han hørte om “Fyri faðirleys” i en radiohil-

ker – en stor kuvert. Hun tog direkte ud til

sen i dansk radio.

Petur Háberg, som repræsenterede Barnahjálpargrunnurin. Dokumenter fra Barna5

Janus Kamban (1913-2009)
- anerkendt færøsk kunstner og billedhugger tegnede begge mærker uden beregning.
I et interview med Álvur Danielsen sagde han
i 2006 om det første mærke. “Jo, vi hørte
nyheder fra Færøerne, vi fulgte godt med.
Flaget fik sin dåb, da Island fejrede sit 1000
årige jubilæum i 1930 og Stauning sagde:
“Tag den klud ned” og pegede på det færøske
flag. Således var det glæden for ”Merkið”, der
havde inspireret Janus Kamban.
Foto: Jens Kristian Vang

hjálpargrunnurin viser at beløbet fra “Fyri
faðirleys” var på 5205 kr. og 74 øre. (Det

Merkið 100 år

svarede til ca. en arbejders årsindkomst i
1945)

Denne frimærkeudgivelse fejrer også “Merkið” (det færøske flag), nu det er hundrede år

Det var således den færøske Barnahjálpar-

siden at det for første gang blev vist offent-

grunnurin, sum delte beløbet ud til de

ligt frem, hvilket skete i Nordmandsdalen

faderløse børn på Færøerne.

ved Fredensborg i Danmark. Merkið blev
tegnet af den daværende stud.jur. Jens Oli-

Miniarket

viser

mærkerne

“Merkið”

og

“Moder og barn” – de to mærker der blev

vur Lisberg fra Fámjin sammen med Janus
Øssurson og Pauli Dahl.

udgivet af fonden “Fyri Faðirleys”. På selve
miniarket ses sluppen “Aldan” fra Vágur,

Allerede tidligt i 1920’erne begyndte færin-

sum forliste med 6 mand.

ger at bruge flaget. Efter 1930 vandt brugen
af Merkið frem, men det var ulovligt, og et

Kilder:
•

Víkingasynir

(Vikingesønner),

Jákup

færinger og de danske myndigheder. Det var

Joensen, 1947

især de færøske sømænd, der førte an i

Kissa – við áir og vøtn (Ved åer og

denne strid. Allerede den 9. April 1940,

søer), Sprotin, 1996

samme dag, som Danmark blev besat af

•

FF blaðið Nr. 353 fra 27.10.2005.

Tyskland under anden verdenskrig, hejste

•

Dokumenter fra ”Barnahjálpargrunni-

sluppen Eysturoyggin det færøske flag. Årsa-

num” på Landsskjalasavnið. (Færøer-

gen var at Dannebrog, det danske flag, ikke

nes landsarkiv)

kunne bruges, da Danmark var besat af

Interview med Ásla Poulsen, Tórshavn,

Tyskland.

•

•

2003
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flagstrid tog sig op i lagtinget og mellem

Merkið. Foto: Faroephoto

Den 25. april 1940 anerkendte den britiske

kunne ses hænge ud af et vindue i maj 1919.

okkupationsmagt “Merkið”, som det færøske

Det var efter sigende vinduet i værelse nr. 16

nationalflag. Siden 1947, har den 25. april

på gang 7. (Regensen er et gammelt kolle-

været fejret som den officelle færøske flag-

gium fra 1623 for studerende ved Køben-

dag.

havns Universitet og Danmarks Tekniske
Universitet og er placeret ved Rundetårn i

Flagsejlads 2019

København).

Syv gamle træskibe, deriblandt Jóhanna
TG326 og Westward Ho TN54 fejrer “Mer-

Der bliver holdt en kort mindehøjtidelighed

kið” med intiativet “Flaggsigling 2019”. Der

og et færøsk kor synger. Derefter er der

bliver sejlet fra Færøerne den 16. maj 2019

gudstjeneste i Holmens kirke.

til Odense, hvor den færøske flåde kommer
til at deltage i Odense Havnekulturfestival

Efter gudstjensesten går turen til Nord-

fra den 23.- til 26. maj 2019. Fra Odense

mandsdalen. Det var her, at Kjartan Mohr

bliver der sejlet til Aarhus, 27.-28. maj. Flå-

den 2. Juni 1919 gik forrest i procession med

den besøger Helsingør den 29. maj og sejler

“Merkið”, da det for første gang blev vist

videre til København. Der lægges til kaj ved

offentligt frem.

den Nordatlantiske Brygge den 30. maj
2019.

Mere information på
https://www.facebook.com/flaggsigling2019

2. juni 2019 bliver der højtideligholdt at
“Merkið” fylder 100 år. Først går besætningerne sammen med færinger i København i
procession fra den Nordatlantiske Brygge til
Regensen, hvor “Merkið” for første gang
7

Kunstner: Martin Mörck

Prøvetryk

Frankeringsmærker udgivet i forbindelse med frimærkeudstilling i Wuhan i Kina 11.-17. juni 2019

Griseavl på Færøerne
Jeg husker tydelig den dag hvor jeg for første

Færøerne. Fra arkæologiske udgravninger,

gang så en levende gris. Det var sidst i tres-

f. eks. på ”Junkarinsfløtti” på Sandoy, har

serne – jeg var, sammen med et par venner,

man dog kunnet konstatere, at der fandtes

på vej over indmarken mellem hjemmet og

så mange benlevn fra grise i køkkenaffaldet,

Tórshavns gamle udendørs svømmeanlæg.

at man kan tale om et egentligt grisehold.

I det vi passerede byens eneste egentlige

Dette er gældende fra de ældste lag, fra

bondegård, som af uransagelige årsager

800 og 900 tallet og op gennem de øverste

blev kaldt ”Mexico”, så vi et mærkeligt dyr

lag fra 1300 tallet, hvor antallet langsomt

stå udenfor staldbygningen.

svinder ind.

Da vi kom nærmere, kunne vi forbavset kon-

Dette er et tegn på tilpasning af landbruget

statere, at det var en gris – hvid med sorte

til de naturlige ressourcer, som landskabet

pletter – og den lignede til forveksling spa-

betingede. Også ud fra stednavne på øerne,

regrisen på hylden derhjemme. Det vakte en

kan man ane, at der har været et vist grise-

del opmærksomhed blandt os, 8 – 9 årige

hold, især på de sydlige og vestlige øer.

knægte, at se det ejendommelige dyr stå
lyslevende foran os – og der faldt nok et par

I tiden omkring Reformationen, synes grise-

upassende bemærkninger om den store gris

holdet at være mere eller mindre opgivet. I

udseende.

sin beskrivelse af Færøerne fra 1592, beretter den norske præst og historiker, Peder

Det er dog ikke så mærkeligt, at vi blev

Claussøn Friis, at man ikke holder mange

forbavsede over synet ved Mexicos stald

grise på Færøerne.

– levende grise er meget sjældne på
8

Tegning: Martin Mörck

Der findes en ganske munter fortælling

som konsekvens af Tysklands besættelse af

fra 1844, da kronprinsen af Danmark, den

Danmark, tre dage forinden.

senere kong Frederik den syvende besøgte
Færøerne. Kronprinsen rejste derop med

På grund af de ihærdige tyske ubåds- og

fregatten ”Gefion” og man havde til turen

flyangreb på fragtskibe og konvojer i Nord-

medbragt nogle grise som ”levende provi-

atlanten, besluttede de britiske militær-

ant”. I bygden Eiði, forærede kronprinsen de

myndigheder at bygge en lufthavn på øen

overlevende grise til bonden Poul Joensen.

Vágar på Færøerne. Dette medførte at et

Bonden tog selvfølgelig glad imod gaven

stort antal ingeniørsoldater og andet per-

og udsatte grisene øverst på det høje, men

sonale i øvrigt blev stationeret på øen. Og

flade fjeldparti ”Eiðiskollur”, for at fede dem

briter generelt kan ikke undvære deres mor-

op til jul. Men bonden havde ikke taget i

genbacon, pølser og andre griseprodukter

betragtning, at Eiðiskollur har meget stejle

– så man oprettede simpelthen en hel grise-

bjergsider – og at grisene ikke var får. De

farm i bygden Miðvágur. Der var til enhver

styrtede simpelthen ned, den ene efter den

tid omkring 100 grise på farmen, som blev

anden – og bonden fik ikke skinke på bordet

opdrættet og slagtet til konsumtion.

den jul.
Der blev i firserne gjort et forsøg med at
Vi skal helt frem til 2. verdenskrig, før der

oprette en grisefarm i Froðba på Suðuroy.

igen blev drevet grisehold i større format

Men på grund af konkurrence fra billigere

på Færøerne. Færøerne blev som bekendt

importeret svinekød, mislykkedes dette.

besat af Storbritannien den 12. april 1940,
Anker Eli Petersen
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Prøvetryk

Elinborg Lützen 100 år
26.juli i 2019 er der 100 år siden den fær-

navngivet kvinde på Færøerne, og statuen er

øske grafiker og billedkunstner Elinborg

udformet af Hans Pauli Olsen, billedhugger.

Lützen blev født i Klaksvik, Færøernes stør-

Initiativtager til projektet er Edward Fuglø,

ste fiskerby, og Nordøernes hovedstad. En

billedkunstner.

travl og trafikeret vig, omkranset af høje og
dramatiske fjelde.

Posta markerer hundrede året med en særlig
frimærkeudgivelse. Motivet på frimærket

Elinborg Lützen nød stor anerkendelse for sit

er Elinborg Lützens portræt udformeret i

kunstneriske værk, som er af særlig høj kva-

ler. (Detalje fra den nye statue.) Frimærket

litet, og hun var den første færøske kvinde

udkommer den 23. september 2019, dagen

der i 1978 modtog Lagtingets årlige hæders-

inden statuens indvielse.

gave, og i 1980 modtog hun Barnabókaheiðursløn Tórshavnar Býráðs (Tórshavn

Om Elinborg Lützen

Býråds Børnebogspris) for sine eminente

(26. juli 1919 - 22. november 1995)

børnebogsillustrationer, i sort hvide tusch

Elinborg tilhører den første generation af

tegninger og linoleumssnit.

professionelle

færøske

billedkunstnere.

I 1937 flyttede hun til København for at
100 året for hendes fødsel, bliver markeret

uddanne sig på Tegne- og Kunstindustrisko-

på flere fronter. I Klaksvik, hendes fødeby,

len for Kvinder og da 2. Verdenskrig brød ud,

bliver en ny statue af Elinborg Lützen ind-

strandede hun i Danmark, da der ikke læn-

viet den 24. september 2019. Og samme

gere var muligt at rejse mellem landene.

dag åbner en udstilling med hendes værker
i Klaksvik. Dette er den første statue af en
10

Linoleumsnit af Elinborg Lützen

Netop denne adskillelse fra Færøerne viste

færøske malerkunsts fader. Elinborg Lützen

sig at blive helt afgørende for Elinborg

var den første - og længe den eneste - grafi-

og de øvrige kunstnere, som strandede i

ker på Færøerne. Illustrationerne af en lang

Danmark. For det var nemlig i København

række færøske børnebøger har gjort, at hun

under 2. Verdenskrig, at der for første gang

nok er den færøske kunstner, som tidligst

opstod et kunstnerisk miljø omkring færøsk

satte et uudsletteligt aftryk på yngre gene-

billedkunst. Så snart krigen var slut, rejste

rationers hornhinde: de markante linoleums-

de alle hjem med det samme skib sammen

snit i sort-hvidt beretter om alt fra bygdeidyl

med andre kunstinteresserede færinger, der

og hverdagsliv til de skumle og skræm-

havde grundlagt Færøernes Kunstforening i

mende jætter og hekse og om grylen med de

København under krigen.

40 haler, der kommer ned fra bjerget med
stav i hånden og sæk på ryggen for at skære

Disse helt særlige forhold med landflyg-

maven ud af børnene, hvis de græder efter

tighed og hjemvendelse i samlet trop, var

kød i fasten. Elinborgs mørke er fyldt med

afgørende for det kunstneriske miljø, der i

et uudgrundeligt indhold, og er endnu mere

efterkrigstiden blev etableret indenfor bil-

skummelt end de dødningehoveder, jætter

ledkunsten på Færøerne. Det var dette fæl-

og kællinger, som man trods alt kan se,

lesskab, som resulterede i, at man fik opført

og ved hvor man har i billederne. Elinborgs

et færøsk kunstmuseum, som åbnede i

sorte farve er ikke blot en sort flade, men

1969.

et dunkelt mørke fuldt af fantasiens fostre
og misfostre. De gamle eventyr og remser

Elinborg var i en årrække gift med maleren

er stærke og gribende fortællinger, nogle

Mikines, som var den første professionelle

gange grusomme, andre gange smukke og

færøske kunstner, og tit regnes som den
11

poetiske, og med Elinborgs illustrationer får
den rige folkekultur en ekstra dimension.
Tilværelsens store kontraster mellem liv og
død, godhed og ondskab, klogskab og dårskab trækkes skarpt op, og understreger
essensen i fortællingerne, som har fået et
færøsk snit, selv om eventyrets indhold,
form og moral er almenmenneskeligt. Og
dette kendetegner en hel del af Elinborgs
værker: natur og bygdemiljøer skaber en
genkendelig færøsk stemning, som måske
er eksotisk, men som også har almenmenneskelig gyldighed og som i forskellige varianter er europæisk fælleseje.

Del af et linoelumssnit af Elinborg Lützen

Men Elinborgs værker er mere end blot let
tilgængelige for både børn og voksne i og
uden for Færøerne. De er også i høj grad originale, mærkværdige og små eventyr i sig
selv. Mærkelig troldske, skumle, smukke
figurer i en naturalistisk sammenhæng,
som om dette er helt normalt på Færøerne
- hvilket det også i høj grad er. Vi lever med
naturen som den selvsagte ramme omkring
vores gøren og laden, og fortællingerne, fantasien og poesien er ligeledes en naturlig del
af vores mentalitet og identitet.
Hun var af natur et meget beskedent menneske. Hun deltog i udstillinger i og udenfor
Færøerne, men gik aldrig med til at holde
en separatudstilling. Elinborg Lützen er
tit blevet kaldt ”den sorte hvide mester”,
hendes linoleumssnit er et originalt og interessant bidrag til kunsten både i og uden for
Færøerne.
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Kilde: Løgmanssskrivstovan

Elinborg Lützen i færd med et linoelumssnit

Design: Kári við Rættará

Prøvetryk

Jóhanna TG 326 og
Westward HO TN 54
Sluptiden

uenigheder, da mænd ikke selv kunne

Sluptiden er en betegnelse for tiden fra

bestemme, om de ville drage på kystfiskeri

1872 op til Anden Verdenskrig, hvor det

af pligt eller ej. Da Monopolhandelen var

færøske samfund udviklede sig fra middel-

nedlagt og bådsbåndet ophævet, stod det

alderligt feudalt bondesamfund til moderne

frit for færingerne at bestemme hvordan de

fiskerination.

ville drive virksomhed eller vælge at blive
fiskere på fuldtid.

Monopolhandelen og bådsbåndets
ophævelse

FOX – sluptidens moder

Efter at den kongelige monopolhandel blev

Fiskere på Shetlandsøerne, som ikke var

ophævet i 1856 og det såkaldte ”bátsband”

begrænset af samme administrative for-

ophævet i 1865, blev det muligt for færin-

hindringer som færingerne, bedrev fra ca.

ger at købe og bygge skibe til havfiskeri.

1855 til 1865 storstilet fiskeri på de fær-

Monopolhandelen

øske

blokerede

færingernes

fiskebanker,

med

såkaldte

”Faroe

muligheder at drive selvstændig ekspor-

smacks” - mindre slupper ofte rigget som

tvirksomhed og var i det hele taget en

ketcher. Mange færinger sejlede med de

hæmsko for udvikling og nytænkning.

shetlandske

skibe

og

erhvervede

sig

kundskaber i skibsfiskeri. I 1872, da forBátsband (bådsbånd) var en middelalderlig

hindringerne for regulært færøsk havfiskeri

forordning, som pålagde jordejere at holde

var fjernet, købte tre brødre fra Tórshavn

større både, og forpligtede andre mænd at

den engelske slup ”FOX” til at bedrive hav-

bemande disse både. Der var stor utilfreds-

fiskeri med. Denne begivenhed regnes som

hed med denne feudale ordning i det nit-

sluptidens begyndelse. Snart fulgte andre

tende

trop, men først omkring århundredeskiftet

århundrede

og

der

opstod

ofte
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Jóhanna TG 326. Foto: Eileen Sandá

kan man sige, at en egentlig fiskeindustri

forskellige vagter måtte deles om en køje.

var i gang på Færøerne. Slupperne fiskede

Der er ingen tvivl om, at den store tuberku-

på de færøske fiskebanker og helt syd mod

loseepidemi,

Rock All – og senere, for en stor del, i

omkring og efter århundredeskiftet, til en

islandske farvande. Almindeligvis lå slup-

stor del var forårsaget de trange forhold

perne forankrede om vinteren. I februar/

ombord på slupperne.

som

hærgede

Færøerne

marts drog de ud på de første fisketogter,
typisk under det islandske sydland. Skibene

Dødssejlere og maskinskibe

kom oftest hjem igen i maj, hvor besætnin-

De første færøske slupper var såkaldte

gen fik et par uger sammen med familjen,

dødssejlere, d.v.s. sejlskibe uden motor.

men drog så ud igen og kom ikke tilbage før

Dette var selvfølgelig ikke helt ufarligt. Der

sidst i september. Den senere tur fiskede

var mange forlis i sluptiden og det forekom

man ofte øst og nord for Island.

hyppigt, at skibe kom på lange afveje på
grund af vejr og vind. Efter ca. 1925,

14

Trange forhold

begyndte man at installere motorer og sty-

Livet ombord på slupperne var hårdt. Man

rehuse på mange af slupperne. Det hjalp en

fiskede med håndsnøre og den enkeltes for-

hel del på drift og sikkerhed, men motore-

tjeneste afhang af hvor mange fisk han fan-

rne var ofte svage og upålidelige – og måtte

gede.

suppleres med sejlføring.

Denne form for fiskeri krævede en rimelig

Krigssejlads

stor besætning og vilkårene ombord var

Under Anden Verdenskrig, fungerede de

trange. Der fortælles endog om slupper,

fleste færøske slupper som fragtskibe. Man

som havde flere besætningsmedlemmer

transporterede fisk fra Island til Storbritan-

end køjer, hvilket medførte at mænd af

nien, hvor der var stort behov for madvarer.

Jóhanna TG 326. Foto: Ingi Sørensen

Dette var en ganske farlig beskæftigelse,

delsvirksomhed

mange færøske skibe blev sænket af tyske

Johanna var Dahls første skib – han udvid-

i

Vágur

på

Suðuroy.

ubåde, bombefly eller miner – og set i for-

ede efterhånden fiskeflåden og havde til

hold til folketallet, mistede så mange

sidst 20 slupper og skonnerter – og A/S J.

søfolk livet, at det næsten svarede til

Dahl blev en af Færøernes store virksomhe-

tabene hos de krigsførende lande. Efter

der indenfor handel, rederivirksomhed og

Anden Verdenskrig var sluppernes dage

fiskeproduktion.

talte. Efterhånden som de gled ud af fiskeriindustrien, blev de fleste gamle slupper

Under Anden Verdenskrig, transporterede

sænket - og i dag er der kun en håndfuld til-

Johanna fisk fra Island til Storbritannien,

bage.

men slap uskadt fra krigens hærgen. Hun
fungerede som fiskeskib til hun blev opgivet

De to slupper på frimærket er Johanna TG

i 1972. Johanna lå ved kaj i Vágur til 1980,

326 i forgrunden og Westward Ho TN 54.

da det blev besluttet at hun skulle sænkes –

Begge slupperne fylder 135 år i år.

men i sidste øjeblik blev hun reddet af en
interessegruppe, som købte hende for 1

Johanna - TG 326

krone, tog hende op på land og restaure-

Sluppen Johanna blev bygget i 1884 på

rede og bragte den stolte skude tilbage til

Collin Hoads værft i Rye i Sussex, til John

hendes oprindelige stand. Det meste af

William Haylock i Surrey. Skibets oprinde-

arbejdet blev udført af frivillige i byen. I dag

lige navn var ”Oxfordshire” I 1894 blev

er sluppen Johanna, Vágurs stolthed og bli-

Oxfordshire solgt til rederen George Edward

ver brugt til udflugter rundt omkring Færø-

James Moody i Grimsby, som allerede

erne og til nabolandene – samt som et

samme år solgte den videre til den færøske

turistobjekt.

forretningsmand Jákup Dahl, som drev han15

Westward HO TN54. Foto: Faroephoto

Westward Ho - TN 54

Den sidste tid som fiskeskib bedrev West-

Westward Ho blev bygget i Grimsby i 1884

ward Ho linefiskeri om foråret og sildegarn

af Leaver & Co. - samme år som Johanna. I

om efteråret. Sluppen har altid haft en sær-

1895 blev hun købt til Færøerne af Hans

lig betydning for undertegnede, eftersom

Georg Thomsen fra handels- og rederivirks-

min far var Westward Ho’s skipper sidst i

omheden T. F. Thomsen i Tvøroyri på

50’erne. I 1964 blev Westward Ho opgivet

Suðuroy. T. F. Thomsen havde ved Mono-

som fiskeskib. Hun blev sat på bedding i

polhandelens

sin

Tvøroyri og restaureret tilbage til sin oprin-

virksomhed i Tvøroyri og havde ca. 20 slup-

afskaffelse

etableret

delige form. I 67 købte en interessegruppe

per, skonnerter og mindre yacther. Ved

”Sluppgrunnurin” i Tórshavn sluppen og hun

ankomsten til Færøerne blev skibet omdøbt

blev omregistreret til TN 54. Hun funge-

til ”Viking”, men i 1908 fik hun sit gamle

rede nogle år og blev vedligeholdt af frivil-

navn igen.

lige. Men efterhånden faldt entusiasterne
fra og skibet lå nogle år misrøgtet ved kaj.

Som de andre slupper fra tiden, var West-

Til sidst overtog Tórshavn kommune skibet

ward Ho dødssejler. Men i 1925 blev hun

og sendte det til Fraiserburgh i Skotland til

udstyret med motor og fik styrehus. Som

gennemgribende restaurering og udskift-

fiskeskib kom Westward Ho vidt omkring.

ning af motoren. 2005 vendte Westward

Hun fiskede på de færøske fiskebanker, ved

Ho tilbage til Tórshavn og har siden funge-

Island, Rock All, Grønland og Bjørneøen.

ret som repræsentationsskib for byen. Det

Ligesom de fleste andre færøske slupper,

smukke sejlskib bliver nu brugt til udflugts-

blev Westward Ho brugt til at transportere

sejlads på øerne og til nabolandene, til

fisk fra Island til Storbritannien under

undervisning af skolebørn og udlejning med

Anden Verdenskrig – og kom uskadt gen-

skipper og besætning.

nem krigen.
Anker Eli Petersen
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Prøvetryk

Messehagler
Posta har valgt at sætte fokus på kirketek-

Messehagler

stiler i den færøske folkekirke med en fri-

Efter reformationen fortsatte den lutherske

mærkeserie, der strækker sig over tre år.

kirke med at bruge messehagler, som var en

Udgivelserne vil dække de liturgiske farver

gammel katolsk skik. I det 18. og 19.

samt vise den håndarbejdsmæssige bredde i

århundrede blev der talt meget om hvordan

tekstilerne og have en nogenlunde jævn geo-

messehaglerne skulle se ud. Designet og

grafisk fordeling blandt de færøske kirker.

størrelsen har været meget forskellige og
det samme gælder i dag. Når en kirke skal

De to første frimærker udkommer den 23.

have en ny messehagel, så skal man tænke

september 2019 og viser henholdsvis en rød

på om messehagelen skal passe flere præs-

messehagel fra Sandvik kirke (indviet 1908)

ter eller kun den nuværende præst.

på Suðuroy og en grøn messehagel fra Funning kirke (indviet 1847) på Eysturoy.

Messehaglerne bliver brugt ved altergang og
hvis der er barnedåb samme dag, er der

Den røde messehagel er af fløjl og prydet

mange præster, som også bærer messe-

med en bort og et kors bagpå. Den grønne

haglen under dåben.

messehagel er lavet af norsk uld og bomuld.

forskelligt

Den er håndvævet. Inspirationen til messe-

brugt, men i de kirker, som har messehagler

hagelen kommer fra salmen ”Eg skar mítt

i de fire liturgiske farver, bærer mange præs-

navn í grein ta hvítu” (Jeg skar mit navn i den

ter messehagelen i den første del af gudstje-

hvide gren) af Jóannes Patursson, 1901.

nesten før prædiken, og tager den af, når de

Messehagelen er en gave fra Knút Højsteds

går på prædikestolen. Andre præster behold-

familie, og blev givet til kirken i 1990. Karin

er messehagelen på under hele gudstjenes-

Brattaberg har designet og fremstillet messe

ten.

hvordan

Ellers er det lidt
messehagelen

bliver

hagelen samt den tilhørende stola.
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Funningur kirke. Foto: Shutterstock

Farverne i kirkeåret

Den røde farve bliver brugt 2. Juledag,

Messehagler og stola følger de farver, som
er knyttet til søn-og helligdage i kirkeåret, de

pinsedag samt anden pinsedag.
•

såkaldte liturgiske farver. Det er dog flere

Den violette farve symboliserer ånd,
anger og omvendelse, tænksomhed og

kirker, der ikke har kirketekstiler i alle farver.

faste og bod. Den bliver brugt i adven-

De liturgiske farver er hvidt, rødt, violet,

ten 1.-4. søndag i advent, septuage-

grønt og sort. Farverne følger kirkeårets tek-

sima,

ster og er også tilknyttet de kirkelige højtider

fastelavnssøndag, 1.-3.søndag i fasten

og helligdage. Farverne symboliserer disse

og midfaste søndag samt palmesøndag

forhold:

i

fastetiden,

og store bededag.
•

•

sexagesima,

Den grønne farve symboliserer vækst

Den hvide farve symboliserer renhed,

og livskraft, modning forår og håb. Den

glæde, hellighed og uskyld. Den er kir-

grønne farve bliver brugt det meste af

kens højtidsfarve. Den hvide farve bliver

kirkeåret, helligtrekongersdag, 1-5 søn-

brugt juleaften, juledag, søndagen mel-

dag efter helligtrekonger, trinitatis søn-

lem jul og nytår, nytårsdag, søndagen
efter nytår, helligtrekongersdag, 6. søndag efter helligtrekongersdag, Marias

dag og 1.-26. søndag efter trinitatis.
•

Den sorte farve symboliserer sorg og
død og bliver kun brugt langfredag.

bebudelsesdag, skærtorsdag, påskedag

•

og anden påskedag. 1.-6. søndag efter

Siden 1982 har Paulina M. K. Eliasen regis-

påske, Kristi himmelfartsdag, trinitatis-

treret alle kirketekstiler i de færøske kirker,

dag,

bønhuse og de skoler, der bliver brugt til kir-

samt

allehelgenssøndag

og

27.søndag efter trinitates.

kegang. Når vi kigger på registreringen, så

Den røde farve symboliserer ild, blod og

kan vi se at det på Færøerne på samme

kærlighed og er Helligåndens farve.

måde som i Danmark, har været den røde
messehagel af fløjl med et gyldent kors
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Messehagelen i Funningur kirke. Foto Ingi Joensen

bagpå og med en eller to borte rundt om

der overordnet set, er ændringer i kirketek-

kanten, der har været i så at sige samtlige

stilerne både hvad angår farver og design, og

kirker. De ældste messehagler, som er i kir-

at mange kirker i dag har mere end en mes-

kerne, er fra 1890’erne og fra ca. 1900 og

sehagel, og at de fleste kirker har flere alter-

frem. Nogle er stadig i brug og nogle steder

duge. Flere kirker har også messehagler i

ved man ikke, hvor gamle de er. Det er

alle liturgiske farver i kirkeåret. Det er dog

Dansk Paramenthandel, grundlagt i 1895,

meget forskelligt fra sted til sted. Nogle kir-

som har lavet messehagler til de færøske

ker har ikke fået nye kirketekstiler i dette

kirker.

nogen

tidsrum, mens andre har fået flere nye tek-

ændringer før i sidste halvdel af det 20.

stiler, bl.a. har en kirke fået tre nye alter-

århundrede. Christianskirkjan i Klaksvík, som

duge. Enkelte kirker havde kun en alterdug

blev viet i 1963, fik i 1970’erne en grøn mes-

og har stadig kun den ene alterdug.

Registreringen

viser

ikke

sehagel af brokadestof, og det er Dansk
fremstillet

Det er meget forskelligt, hvordan man priori-

denne. Vesturkirkjan i Tórshavn, som blev

terer rent kunstnerisk, om kirketekstilerne

indviet i 1975, fik messehagler i alle de litur-

skal købes fra udenlandske firmaer eller fra

giske farver i kirkeåret. Den grønne og den

færøske kunstnere. Det er for det meste

røde er fremstillet i Danmark. Den hvide og

messesærke og messehagler, der bliver købt

den violette er fremstillet i England.

i udlandet, mens det i de fleste tilfælde er

Parament

Handel,

som

har

færøske kvinder, som har lavet alterdugene,
De senere år er mange messehagler blevet

og det samme er gældende for gulvløbere,

fremstillet

der i mange tilfælde er vævet på Færøerne.

på

Færøerne.

De

er

meget

forskellige både hvad angår design, stof og
syning. Der bliver dog fremdeles købt mange

Kilde: Bogen ”Kirkjuklæði” (Kirketekstiler),

messehagler i udlandet, specielt fra Belgien

af Paulina M. K. Eliasen, der forventes

og Danmark. Af materialet fremgår det, at

udgivet senere i år.
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