Posta Stamps
Færøerne

Nr.

41

September 2019

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

Frankeringsmærker 2019: Kystfiskeri
En særlig frimærkesamling
Blide hilsener fra Frankrig
Julemærker 2019
Årsmappe og årbog 2019

11,00

11,00

11,00

11,00

Prøvetryk

Kystfiskeri
Útróður - kystfiskeri

Årstidernes fisk

Et af de mest genkendelige ord i det færø-

Torsken udgjorde rygraden i kystfiskeriet og

ske sprog er ”útróður”. Útróður betyder,

til dels også kuller. Så betydningsfulde, at

bogstavelig talt, ”at ro ud”, dvs. at ro ud fra

årstidernes fiskeri blev lagt efter deres fær-

land for at fiske. Generelt kan man over-

den og tilstand. Om efteråret var fiskene

sætte ordet til ”kystfiskeri”, som til forskel

små og spredt og fiskeriet derefter. Men i

fra det mere storstilede hav- eller skibsfi-

”torretiden” fra nymåne sidst i januar til

skeri, foregår med båd eller kuttere.

næste nymåne, kommer kulleren ind mod
land for at gyde, og fisken er større og

En stabil fødekilde

federe. Torrefisken har altid været værdsat

Kystfiskeriet har siden landnamstiden været

og årstiden er den bedste til at tørre fisken.

afgørende for at mennesker overhovedet

Men den største begivenhed har altid været

kunne bo på Færøerne. Landbruget var pri-

”várróður” - forårsfiskeriet – hvor torsken

mitivt,

samles i stimer på de nordlige færøske

primært

bestående

af

fårehold,

kvæghold for mælkens skyld, samt korn-

fiskebanker for at gyde.

dyrkning - som i gennemsnit fejlede ca.
hvert tredje år og senere blev afløst af kar-

Várróður foregår oftest fra slutningen af

toffeldyrkning. Parallelt med landbruget

februar, over marts og ind i april måned. De

blev der derfor drevet omfattende kystfi-

torsk der fanges er store og fede – og er

skeri, som var afgørende for at skaffe nok

mere faste i kødet end torsk andre steder.

fødevarer til befolkningen. Fisken var i det
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hele taget en stabil fødekilde, Færøerne lig-

Fra snøre til line

ger omgivet af rige fiskebanker – og det var

Fra gammel tid har man altid brugt de tradi-

sjældent, at fiskeriet svigtede.

tionelle færøske både til kystfiskeri. Det gør

Færøske fiskere på kystfiskeri: Foto: Suffía Nón

man til dels stadig, men hovedparten af

Frankeringsmærkernes motiver

fiskerne bruger nu små kuttere eller kutter-

• På Suffía Nóns smukke billeder ses først

lignende både. Og det er ikke længere kun

en kystfisker i færd med at tage linen ind

til eget forbrug, man fisker. ”Útróður” er i

og høste dagens fangst.

dag en lille del af den færøske fiskeindustri.
Princippet er ”en krog, en fisk” - bæredygtig

• På det næste er han i gang med at rense

smådrift, uden spild og bifangst, som ellers

fisken ombord, til stor glæde for havfug-

plager verdens fiskeressourcer.

lene, som får fiskens indvolde.

Og selv om årstidernes vekslen stadig fast-

•

sætter fiskeriet, er metoderne lidt ændret.

skernes kuttere ved kaj, måske mens de

Før i tiden foregik alt fiskeri med hånd-

venter på det store forårskeri.

På

det

tredje

billede

ligger

kystfi-

snøre, dvs. at man drog snøren med håndkraft. I dag bruger især de mindre både den

• Og på det fjerde, er man i gang med at

såkaldte ”snella” til at fiske med, en hjulfor-

”egna” - sætte madding på linen og kvejle

met rulle med nylonsnøre og et par fiske-

den i en ”stampur” - halvtøndeformet

kroge.

beholder til klargjorte fiskeliner. Bogstverne
FD på stampen indikerer, at Suffía har hen-

Kutterne bedriver hovedsagelig linefiskeri,

tet inspirationen fra sin hjemby, Fugla-

dvs. en udspændt line mellem to bøjer,

fjørður.

med korte snører med fiskekroge – gerne et
par hundrede kroge.

A. E. Petersen
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Miniarket "Postverk Føroya 25 år", sum blev udgivet den 2. apríl 2001

En særlig frimærkesamling
I foråret fik frimærkeafdelingen besøg af

Mit ønske var at få tilsendt et postkort –

den tyske frimærkesamler Dieter Echter-

sent direkte til mig – fra samtlige posthuse.

hoff.

Postkortene skulle stemples med det sædvanlige poststempel, som blev brugt på

Dieter Echterhoff havde et formål ved sin

posthusene. På dette tidspunkt kunne Post-

visit. Han havde nemlig medbragt fra Tysk-

verk Føroya fejre 25 års jubilæum og jeg

land en speciel postkortsamling. Samtlige

øjnede en chance for at gøre denne samling

postkort var stemplet den 2. april 2001, på

endnu mere interessant. Mit mål var nu – på

alle de daværende posthuse, som havde

selve udgivelsesdatoen for miniarket “Post-

eget stempel. Der var i 2001 tale om 32

verk Føroya 25 år” – at få disse postkort

posthuse. Da hans søn ikke er interesseret i

frankeret

frimærker, ønskede han nu at forære sam-

dagstemplet på udgivelsesdatoen og sendt

lingen til Posta.

direkte til mig.

Selv siger Dieter Echterhoff dette om årsa-

Da den 1. april, selve jubilæumsdagen var

gen til at han begyndte at samle postkor-

en søndag, blev miniarket først udgivet på

tene på denne måde.

mandag den 2. april, og dette blev datoen

med

frimærker

fra

småarket,

på stemplet.
“Efter at frimærkeafdelingen udgav en post-
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kortserie med samtlige bygder med eget

Da der i dette tilfælde blev brugt almindelig

posthus, kom jeg på den idé at bruge disse

dagstempel fra posthusene, er disse post-

postkort til en speciel samling.

kort rigtige førstedagspostkort og kuver-

Her overrækker Dieter Echterhoff frimærkesamlingen til Posta

terne hvormed postkortene blev fremsendt

Nedenfor

ses

postkortet

med

bygden

er rigtige førstedagskuverter.”

Fámjin. På denne måde blev samtlige postkort frankeret og stemplet.

Posta takker Dieter Echterhoff for denne
specielle samling og for den hyggelige visit.
Vores trofaste kunder husker måske denne
postkortserie med billeder af bygder med
eget posthus. Det var nemlig disse postkort, som gav han idéen til at fuldstændiggøre denne samling.
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Charlotte (Eriksen) Montiel - Privatfoto

Blide hilsener fra Frankrig
Her i 2019 fejrer jeg mit dansk-franske

jeg var 22 år, er uddannet fransklærer, taler

firma

(www.catamaran.fr)

og skriver fransk hver dag og sidst, men

25-års jubilæum. En af de mange services,

ikke mindst, så betaler jeg en fransksproget

jeg tilbyder, er oversættelse. Men jeg fejrer

oversætter for at korrekturlæse hver eneste

faktisk også 25-års jubilæum som fransk

oversættelse, jeg laver for Posta, og der bli-

oversætter for Posta.

ver ikke lagt fingre imellem.

Første gang vi mødtes, var på en frimærke-

Det sjove er også, at det faktisk er, når man

messe i Paris. Jeg arbejdede for det danske

oversætter en tekst, at man finder dens

firma Nordfrim og stod på standen lige ved

svagheder. Ved en normal gennemlæsning

siden af Posta, der dengang hed Postverk

lader hjernen visse uklarheder passere, men

Føroya. Jeg tog en af brochurerne, der lå på

når man skal oversætte, kommer man helt

standen og måtte konstatere, at der var

ned under huden på det skrevne. Så faktisk

masser af grammatiske og meningsforstyr-

får en god oversætter nogle gange forbed-

rende fejl i det franske. Jeg fortalte det til

ret originalen ved at oversætte til et andet

den ansvarlige, Svanbjørg Manai, og hun

sprog.

Catamaran's

sagde, at hvis jeg kunne rette det til, så
ville de meget gerne arbejde med mig

Jeg elsker arbejdet for Posta. Det er spæn-

fremover, og sådan blev det.

dende opgaver, som udfordrer mig inden for
mange typer ordforråd og områder. Men

Normalt oversætter man fra et fremmed-

især elsker jeg det, som på dansk svarer til

sprog til sit modersmål. Jeg oversætter dog

”med venlig hilsen”. Posta skriver nemlig

også til fransk: jeg har boet i Frankrig, siden
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Familien i bygden Viðareiði - Privatfoto

altid

som

e-mail

afslutning

”blíðar

heilsanir”, blide hilsner, hvor er det smukt.

Der kommer ofte perfekte tekster til mig på
dansk, men jeg kan som oftest gennemskue, om de er skrevet af en færing. Så står

De tungeste oversættelser, som jeg har

der nemlig et lille ”sum” i stedet for ”som”

lavet for Posta, var i sidste århundrede,

og ”á” i stedet for ”af”. Gennem de 25 år,

hvor der var en lang serie med post-

synes jeg også, der er en tendens til nu kon-

historie(r).

sekvent at skrive Tórshavn i stedet for det

Det

var

gabende

kedeligt

arbejde, masser af gentagelser af ord og

mere danske Thorshavn.

sætninger (hvilket er absolut forbudt i en
smukt oversat fransk tekst), så da den serie

Jobbet som oversætter har ændret sig

stoppede, var oversætteren glad. Men når

meget gennem de 25 år. I tiden før inter-

der kommer en tekst af Anker Eli, så ved

nettets eksistens gik jeg på biblioteket og

jeg, at det kommer der en spændende og

lånte bøger om fisk, fugle, biblen, kort over

kreativ oversætterstund ud af.

Færøerne og ringede til fagfolk for at få
hjælp til fagord, i oversættelsen. Når en

Engang oversatte jeg et helt hæfte med

oversættelse

hastede

meget

blev

en

opskrifter til julesmåkager og flotte illustra-

diskette sendt med hastepost til Færøerne.

tioner. Jeg fik en hel stak tilsendt til Paris,
og deler stadig ud af restoplaget til fransk-

Så kom internettet og e-mails, det ændrede

mænd, der kan lide at bage kager. Det var

alt, men jeg bruger stadig meget tid på

så sjov en oversættelsesopgave.

oversættelser, for det er ikke alt det, der
står på nettet, der er korrekt.
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Får er over det hele. Charlotte foran komfuret i Hoyvíksgård - Privatfotos.

I 1999 vandt Posta en pris på den aner-

friske og lækre fisk, aldrig. Og heller aldrig

kendte,

oplevet en luft så ren og frisk, at man nær-

franske

frimærkemesse

Philex-

france for sine flotte og velskrevne franske

mest kunne smage på den.

publikationer. Så kæmpe skulderklap til
Posta, men måske også lidt til oversætte-

Vi tog ud på ture og gik også på museum.

ren.

Børn er ikke meget for museer, men jeg
sagde, at en time af sit liv kunne man godt

Naturligvis har jeg været på Færøerne. Alle

bruge på det, og så gav jeg dem mit

de smukke frimærker gav mig jo lyst til at

kamera og bad dem lave fotos af det, de

rejse derop, så det kom jeg i 2008 med

kunne lide. Det kom der sjove fotos ud af.

mine to sønner. Vi havde en daglig joke om,
hvem der kunne tage et foto uden, at der

Vi tog også et foto på museet i Hoyvík,

var får på. De er nemlig alle vegne. Det var

(Hoyvíksgarður / Hoyvíksgård - et gammelt

i juli. Vi gik med vores varme frakker på

velbevaret bondehus) hvor jeg sidder foran

hver dag, så en anden joke var at sige, at

en meget primitiv ovn. Vi viste det hjemme

her må der da virkelig være dejligt om som-

i Paris for sjov og sagde, at køkkenforhol-

meren. Men der var dejligt alle steder!

dene havde været lidt primitive i byttelejligheden (der faktisk havde et ualmindeligt flot

Vi havde byttet bolig med en færøsk fami-

køkken)...

lie, der så boede i vores lejlighed i Paris, og
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en dag hang der en pose fra naboerne på

Vi havde forventet at skulle mæske os i

hoveddøren. Jeg har aldrig i mit liv smagt så

lammekølle, men i det lokale supermarked

I Saksun og en time på Færøernes Kunstmuseum. Privatfotos.

var der kun køller fra New Zealand. Vi fandt
ud af, at det var noget, man bare købte hos
hinanden.
Vi spiste også ræst kød og fik det blandt

Charlotte (Eriksen) Montiel er 55 år og
født i København. Fra 1982-1986 tog
hun lærereksamen med fransk og
dansk som linjefag på N. Zahles Seminarium.

andet næsten som en slags manddomsprøve hos en lokal familie. Det smagte
godt, både varmt og koldt i tynde skiver,
men underligt nok, det vi tog med hjem til
Paris var ikke så attraktivt. Sådan er det
med nogle lokale specialiteter, de skal drikkes eller smages i konteksten.
Nu drømmer jeg bare om også at vise Færøerne til min korsikanske mand. Så pludselig en dag kommer jeg bare igen.
Charlotte Montiel

Dernæst flyttede hun til Paris og
startede i 1994 sit eget konsulentfirma:
Catamaran business assistance France
– Danemark. www.catamaran.fr
Hun oversætter for mange private firmaer og institutioner og har også oversat
filmen ”Festen” og senest serien
”Herrens Veje.”
Hun var tolk for Bjørn Nørgaard i forbindelse med Dronningens gobeliner,
der blev vævet i Paris og tolker også for
danske og franske ministre, officielle
delegationer, virksomheder og arrangerer studieture.
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Julemærker 2019
Julekort
Dobbelte julekort m/kuvert (3)

25 DKK

30 DKK

Julen 2019
Julemærkerne 2019 – jul i middelalderen

pel den færøske nationaldragt, den færøske

Årets julemærker er designet af Heiðrik á

båd, færøsk mad o.s.v. da disse er færøske

Heygum. Der er femten julemærker i arket.

specialiteter. Rammen rundt om arket er et
broderimønster fra den færøske mandlige

Historien bag julemærkerne:

nationaldragt (vesten), hvor den oprindelige

Færøerne har en meget kort kunsthistorie.

blomst er skiftet ud med en julestjerne.

Før 1850 blev der så at sige hverken tegnet
eller malet på Færøerne.
Middelalderkunst findes således ikke i en
færøsk sammenhæng, og jeg syntes derfor,
at det kunne være sjovt at lege lidt med tanken om hvordan denne periode kunne have
set ud i kunsten. Da det drejede sig om julemærker, var det en selvfølge, at der var lidt
julestemning over tegningerne.
Stilen, som jeg har valgt, er fra 1200-tallet.
Inspirationen kommer fra de gamle bøger,
som munkene skrev. Jeg har dog tilladt mig
at putte moderne færøske elementer ind, der
ikke stammer fra denne periode, for eksem10

Heiðrik á Heygum (1983)

Uddannet på ListaháskolinÍslands
(Iceland University of the Arts)

Overskuddet af julemærkesalget går til den
færøske julemærkefond, der har til formål at
yde støtte til diverse tiltag for børn og unge
på Færøerne.
Pris pr. ark: 30,00 DKK
Julekort
Posta udgiver også dobbelte julekort med
motiver fra julemærkerne. Julekortene bliver
solgt sammen med tilhørende kuverter i sæt
med 3 stk.
Pris: 25,00 DKK pr. sæt (3)

Årbog 2019
Årsmappe 2019

486 DKK

498 DKK

Årsmappe 2019

NB!

Kunne du tænke dig at modtage alle årets

Et sorttryk af udgivelsen "Gamle møller"

frimærker på én gang - nemt og bekvemt?

er med i årbogen 2019 - helt gratis!

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

Ellers er prisen 150,00 kr.

og sælges til pålydende værdi.
Pris: 486,00 DKK

Årbog 2019
Årbogen er vores mest eksklusive produkt
og sammen med frimærkerne får du serveret den interessante historie bag hver udgivelse med tekst og flotte billeder.
Årbogen har danske, tyske og engelske
tekster. Alle frimærker og miniark er monteret i klemlommer.
Pris: 498,00 DKK
Sorttryk: Gammel vandmølle
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Nye udgivelser den 1. oktober og 4. november 2019

11,00

11,00

11,00

11,00

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Format, frimærke:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Frankeringsmærker: Kystfiskeri
01.10.2019
4 x 11,00 DKK
55,0 x 22,5 mm
Suffía Nón - www.fjord.fo
Flexotryk
Limo Labels. Danmark
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr.

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:

Julemærker 2019
04.11.2019
30,00 DKK
Heiðrik á Heygum
Offset
Joh. Enschedé Stamps, Holland

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årsmappe 2019
04.11.2019
486,00 DKK
TrykTeam, Danmark

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Trykkeri:

Årbog 2019
04.11.2019
498,00 DKK
TrykTeam, Danmark

Layout: Posta Stamps. Forside: Båd. Foto: Faroephoto Trykkeri: TrykTeam, Danmark.

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tel. 00 298 346200
Fax 00 298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

ISSN 1603-0036

Skærebrætter
Nu kan du købe disse fire skønne skærebrætter (format: 23,3 x 14,3
cm). Motiverne er de smukke tegninger med kystfiskeri af Suffía
Nón.
Skærebrættene er fremstillet af slidstærkt materiale og kan købes
som sæt med 2 stk. i hver for kun DKK 98,00 pr. sæt.
De kan forudbestilles, men bliver først leveret omkring 1. november
2019.

Sæt nr. 1

Sæt nr. 2

Prøvetryk

Posta Stamps - deltager på følgende udstillinger:
Deltagelse uden udstillingsstempel:
National udstilling i DGI Byen, 18. - 20.10.2019 København, Danmark
Sindelfingen 2019, 24.- 26.10.2019, Sindelfingen, Tyskland
Messe i Valbyhallen, 9.- 10.11.2019, København, Danmark

PS2019

Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 41
Nr.

Pris
DKK

Produkt

Pris
Euro

Udgivelse: 01.10.19 - Frankeringsmærker 2019: Kystfiskeri
PMA002019

Frankeringsmærker 2019, ust

*

44,00

6,15

FMG002019

Frankeringsmærker 2019, st.

8

44,00

6,15

DMG002019

Frankeringsmærker 2019, dgst.

8

44,00

6,15

FMK002019

Førstedagskuvert med sæt

8

49,00

6,85

FML002019

Førstedagskuvert med enkeltmærker

8

55,00

7,70

Udgivelse: 04.11.2019 - Årbog, årsmappe og jul
WPPE02019

Årbog 2019

*

498,00

69,60

PPY002019

Årsmappe 2019

*

486,00

67,00

PPX002019

Julemærker 2019

*

30,00

4,20

WJOJ02019

Julekort 2019 (3 m/kuverter)

*

25,00

3,50

Mapper: Hæfter og førstedagskuverter
WHEM02019

Hæftemappe 2019

*

318,00

44,00

WHEM02018

Hæftemappe 2018

*

288,00

40,00

WHEM02017

Hæftemappe 2017

*

270,00

37,80

WHEM02016

Hæftemappe 2016

*

259,00

36,00

WFDM02019

FDC mappe 2019

551,00

77,00

WFDM02018

FDC mappe 2018

489,00

68,45

WFDM02017

FDC mappe 2017

515,00

72,00

WFDM02016

FDC mappe 2016

455,00

63,70

Sider til lux album
LUS002019

Sider ril lux album 2019

120,00

16,80

LUS002018

Sider til lux album 2018

120,00

16,80

LUS002017

Sider til lux album 2017

120,00

16,80

LUS002016

Sider til lux album 2016

120,00

16,80

LUS002015

Sider til lux album 2015

120,00

16,80

JOS002019

Side til jul 2019

30,00

4,20

JOS002018

Side til jul 2018

30,00

4,20

JOS002017

Side til jul 2017

30,00

4,20

JOS002016

Side til jul 2016

30,00

4,20

JOS002015

Side til jul 2015

30,00

4,20

LUA002019

Lux album III m/sider 2015-2019

600,00

83,00

LUA002014

Lux album m/sider 2001-2014

975,00

136,50

LUA990002

Lux album uden sider

225,00

31,50

* = postfrisk, 8= stemplet

Antal

Total

PS2019

Produkt

Pris
DKK

Pris
Euro

WSKERBRE1

Skærebrætter 1 (fra 01.11.2019)

98,00

13,50

WSKERBRE2

Skærebrætter 2 (fra 01.11.2019)

98,00

13,50

WNORDIA19

Kuvert med særstempel Nordia 2019

8

21,00

2,95

WPRAGA019

Kuvert med særstempel PRAGA2019

8

21,00

2,95

WWUHAN019

Kuvert med særstempel Wuhan 2019

8

21,00

2,95

WGOUDA019

Kuvert med særstempel Gouda 2019

8

21,00

2,95

WSEP02019

SEPAC Mappe nr. 10 (2019)

*

125,00

16,80

WBPMYLLUR

Sorttryk: Gamle vandmøller

*

150,00

21,00

25,00

3,50

Nr.

Antal

Total

1

25,00

Diverse

Ekspeditionsgebyr:

Pris i alt
Udfyld venligst kuponen på bagsiden!
Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark på over DKK 80.- pålægges 5% moms.

SEPAC Mappe 2019
”Historic Homes” er titlen på den 10. Sepac mappe. Sepac mappen indeholder et
frimærke fra hvert af de deltagende lande.
Yderligere information om Sepac findes på hjemmesiden www.sepacstamps.eu
Pris : 125,00 DKK.

Ja, tak! Jeg ønsker at abonnere på følgende:
Produkt

Antal
PPA

*

sæt postfriske frimærker

PPS

*

sæt postfriske småark

PPN

*

frimærkehæfte postfrisk

PPY

*

årsmapper

PPZ

*

årbog

FFK

8

førstedagskuvert med serie frimærker

FFU

8

Førstedagskuvert med småark

PMA

*

sæt postfriske frankeringsmærker

FMK

8

førstedagskuvert med serie frankeringsmærker

JOJ

*

Julekort

Betaling (sæt venligst kryds)
Beløb betales via PBS (kun kunder i Danmark)
Beløb indsat på giro konto
Beløb skal trækkes fra tilgodehavende på min konto
Euro/MasterCard, Visa eller JCB (udfyld venligst formular)
Fremover ønskes alle bestillinger og abonnementsforsendelser betalt automatisk med nedenstående
kreditkort:

Jeg ønsker at betale med kreditkort:
Kort nr.:

Underskrift:

• Kunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og
Island kan benytte vores postgirokonti i:
København (625 9847)
Stockholm (4115-2)
Helsinki (800012-70845101)

Tel. 00 298 346200
Fax 00 298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Danske Bank, Frederiksberggade 1,
DK-1459 København K, Danmark

Navn:
Adresse:
Postnr./By:
Land:
Email:
Kundenr.:

PS2017

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

• Du kan også overføre betaling direkte til:
IBAN: DK02 3000 0006 2598 47
SWIFT-BIC: DABADKKK

PS2019

Beløb:

Udløbsdato:

