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Vatndalsvatn - Hjertesøen
Der banker et hjerte...

natter,” har haft behov for det trygge og

Valentins dag – de elskendes dag. Hjerter-

ømme. Det har frembragt beretninger, som

nes dag, hvor den spæde kærlighed stikker

den om den unge mand, der jævnligt svøm-

følere ud for at se om den er gengældt –

mede fra den ene ø til den anden, for at

mens den allerede etablerede kærlighed

træffe sin elskede – eller præsten, som blev

stadfæstes og manifesterer sig i ord og små

vanvittig på grund af kærlighed til sin

kærlige gaver.

smukke, men lidt flyvske hustru.

Færøsk romantik

Det ville nok også forbavse den uforbe-

Meget kan man sige om den færøske topo-

redte, hvis han eller hun forstod den inder-

grafi, men romantik er ikke ligefrem det der

lige kærlighed hvormed vores national-

ligger nærmest på tungen. Vores barske

romantiske digte beskriver barske bjerge,

bjergland, formet af årmillioners hærgen -

det brølende hav og menneskets slidsomme

voldsomme vulkanudbrud, tektonisk aktivi-

hverdag.

tet, skiftende istider og evindelig erosion fra
hav, regn og atlantiske storme, kan virke

Nationens hjerte

lidt... skal vi sige... uromantisk på den ufor-

Jovist er Færøerne et kærligt og hjerteligt

beredte gæst.

land. Faktisk i en så stor grad, at det har
manifesteret sig i selve landskabet.

Men vi færinger ved bedre. Under det barske ydre, er vi et ganske kærligt folkefærd

På øen Vágar, oppe i fjelddalen over bygden

med romantiske beretninger, legender og

Bøur, ligger Færøernes hjerte. Det er bjerg-

viser. Det siger sig selv, at en kultur som

søen Vatndalsvatn, formet som et perfekt

har frembragt ordsprog som: ”ingen kan om

hjerte – og hvis du ikke tror på den, så tast

morgenen sige, hvor han om aftenen over2

Vatndalsvatn - hjertesøen. Foto: Charles Martinez.

koordinaterne: 62°5'32"N 7°20'29"W ind

Efter sigende er Vatndalsvatn også et godt

på Google Maps og få syn for sagn.

sted at fiske fjeldørred, hvis man skulle

Onde tunger vil nok gøre opmærksom på,

køre lidt træt udi det romantiske.

at det er åen Breiðá's tilløb som har formet
hjertets kløft og dens afløb som har skabt

Det indre hjerte

hjertets spids, men det ser vi stort på. Vatn-

Så det er med nationens særdeles håndgri-

dalsvatn er et hjerte, formet i den hårde

belige hjerte i hu, at grafikeren Suffía Nón

basalt, basta! Naturens påmindelse til os

har hentet inspiration til det andet fri-

alle sammen om, at størst af alt er kærlig-

mærke, som beskriver det indre hjerteland-

heden.

skab i enhver færings sind. Det barnlige og
uforbeholdne hjerte i et uforsonligt land-

Så, hvis du vil gøre noget specielt for din

skab og en ældgammel kultur.

hjertes udkårne, drop chokoladen og køb en
billet til Færøerne. Tag hende/ham med på

Og det er med det i tankerne, at vi gør

en kort, men stejl vandretur, langs Breiðá i

opmærksom på, at du, hvem du så end er

Bøur, op til Vatndalsvatn og en picnic ved

og hvor du befinder dig, er ”lige her”, i vort

stranden til Færøernes hjerte.

hjerte.

Ok, måske ikke ligefrem den 14. februar, i

Valentin

den mørke og farlige vinter. Men en som-

Valentinsdag den 14. februar, er en katolsk

merdag kan også gøre det - og langt ud i

skik, som i nyere tid har bredt sig til andre

den lyse og romantiske sommernat.

kulturer. Det er på denne dag skik, at sende
små romantiske hilsener til den man holder
af, det være sig et valentinkort med kærlige
ord, blomster eller gaver som smykker eller
3

konfekt. Hvis vi skal være helt ærlige, er
det nok mest kommercielle motiver bag
nyetableringen af valentintraditionen, men
en smuk og uskadelig gestus i vores ellers
gennemgående rationelle tidsalder.
Navnet tilskrives hovedsagelig den kristne
præst Valentin, som levede i Rom under
kejser Claudius den andens tid. Ifølge overleveringen, havde kejseren problemer med
at rekruttere soldater til sin hær og indførte
derfor forbud mod forlovelser og ægteskaber i Rom. Men præsten Valentin så stort
på dette forbud og viede i hemmelighed de
elskende, som ønskede det. Dette blev
selvfølgelig opdaget, den gode Valentin

Helark

blev arresteret og henrettet den 14. februar
år 269 e.Kr.

Det unikke med denne udgivelse er at
begge frimærker er sammentrykt i helark

Under fangenskabet blev Valentin ven med

med ti frimærker i hvert ark. Fem af hver

sin fangevogters datter og udvekslede små

slags. Se ovenstående illustration.

breve med hende, underskrevet, ”din Valentin. ”

Hvis du skal sende et brev til udlandet, så
skal du bruge begge frimærker 8 + 12 kr =

Beretningen er en legende, uden historiske

20 kr.* Hvis du derimod skal sende et brev

kilder – men det ser vi selvfølgelig stort på i

på Færøerne, så bruger du kun 12 kr. fri-

kærlighedens navn.

mærket*.

Med kærlig og hjertelig hilsen

*Ifølge den planlagte portoforhøjelse pr.
01.01.2020 er 12,00 kr og 20,00 kr. prisen på
henholdvis småbreve på Færøerne og til udlandet
op til 50 g.

din Valentin
Anker Eli Petersen
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Mikkjal Dánjalsson á Ryggi
Historien fortæller, at under høhøsten i

1879. Hans far, Dánjal Pauli Mikkelsen,

1909, gik bondesønnen i huset ”í Beiti” ned

var en belæst mand, historiekyndig og aktiv

til åen Hýsisá, som nok var udtørret i som-

i lokalsamfundet. I barndomshjemmet ”í

mervejret - og huggede følgende digt i den

Beiti” havde den unge Mikkjal derfor de

hårde klippe. Her løst oversat:

bedste omstændigheder at sætte sig ind i
traditionel færøsk kultur – i kvadene, sagn

Vand besejrer hårde klipper,

og myter, samfundsdebatten og hvad der

slider bjerge ned.

ellers rørte sig i tiden. Her blev også grund-

Leen går og græsset falder,

laget lagt for den stærke gudstro, som

vi skal falde med.

fulgte Mikkjal livet igennem. Ingen tvivl
om at kundskaben til Kingos salmer, var et

Blodet stivner, hjertet stopper,

robust fundament til Mikkjals egen indsats

når manden ligger lig,

for færøsk salmedigtning.

vil sjælen i guds lyse himmel
leve fri og rig.

Som alle drenge på den tid, deltog Mikkjal i al slags arbejde, til lands, til havs og

Der var nok mange der rystede på hove-

i bjergene. Her erhvervede han sig de kund-

det af den tossede unge mand, som brugte

skaber om dagligdagens sysler og naturens

flere dage på at hugge et digt i en å, men i

vekslen, som senere kom til syne i hans

dag - over et århundrede senere – står dig-

digtning. Onde tunger påstår, at han nok

tet der endnu, og det er netop Mikkjals ord

hældte mere til bogen end spaden, men det

og digte vi husker ham for.

er vel hvad man kan forvente i et samfund,
hvor håndens sysler blev vurderet højere

Bogen eller spaden

end åndens.

Mikkjal Dánjalsson á Ryggi blev født i bygden Miðvágur på Vágar, den 17. oktober
5

Her ses en del af digtet, som Mikkjal á Ryggi mejslede ind i klippen i 1909. Foto: Jógvan Helgi Hansen

Efter folkeskolen i hjembygden, gik Mikkjal

relle front. Mikkjals første trykte digt kom i

á Ryggi i Realskolen i Tórshavn. 21 år gam-

selvstyrepartiets avis, Tingakrossur, samme

mel tog han til Danmark hvor han i tiden fra

år, underskrevet med pseudonymet ”Gunn-

1900 til 1902 gik på henholdsvis Askov og

leygur” og kaldtes ”Fram frímenn” (Frem

Frederiksborg højskole. Hjemme på Færø-

frimænd). I den efterfølgende tid skrev

erne igen, var Mikkjal, som de fleste andre

”Gunleygur” jævnlig i Tingakrossur og hans

unge mænd, beskæftiget med forskelligt

første digte var politiske og lettere bomba-

forefaldende arbejde, til lands og på havet.

stiske.

Digteren

Der gik dog ikke lang tid før det direkte poli-

Tiden omkring det tyvende århundrede-

tiske budskab gled i baggrunden og digtene

skifte, var turbulent på den politiske front.

gik over til det skildrende. Selv om Mikkjal

Den

strømning,

á Ryggi var en fænomenal naturskildrer,

som blev indledt ved Julemødet 1888, var

var han ikke en naturpoet. Det er snarere

begyndt at manifestere sig i en politisk

menneskets liv og virke i naturen, arbejde

bevægelse – og i 1906 førte det til dannel-

til lands og på havet, kultur, historie og

sen af de første politiske partier på Færø-

livet i det hele taget, som bliver beskrevet

erne. Det var henholdsvis unionistpartiet

i hans digte – og han regnes som den bed-

Sambandsflokkurin,

ste skildrer af traditionelt færøsk arbejdsliv i

identitetsnationalistiske

som

ikke

ønskede

ændringer i forholdet med Danmark - og
selvstyrepartiet

Sjálvstýrisflokkurin,

begyndelsen af det tyvende århundrede.

som

ønskede at gå i en mere autonom retning.

Motivet forneden, til venstre på frimærkearket bygger på to af Mikkjals kendte digte:

Mikkjals far, Dánjal Pauli Mikkelsen, var

”Áttamannafarið”

aktiv på selvstyresiden – og sønnen blev

”Smálombini spæla” (Lammene leger).

også engageret, dog mere på den kultu6

(Ottemandsbåden)

og

I 1954 udkom Mikkjal á Ryggis eneste digt-

mange farverige illustrationer og beskrev

samling, som, ganske passende, var tema-

de enkelte fugle i en nærmest anekdotisk

opdelt efter årstiderne.

stil, som gjorde det let for børn og voksne
at stifte bekendtskab med det færøske fug-

Mikkjal selv, forblev selvstyremand og var

leliv. Bogen blev dog en stor skuffelse for

politisk aktiv. Han sad som borgmester i

Mikkjal, i og med, at man af sparehensyn

hjembygden Miðvágur fra 1915 til 1919 og

lavede de fleste illustrationer i sort – hvid

var valgt som medlem af Lagtinget i perio-

og i øvrigt gjorde dem så små, at man ikke

den 1924 – 28. Han sad også i bestyrelsen

rigtig fik detaljerne med.

for den færøske lærerforening fra 1927 til
1934, de sidste 5 år som formand.

Billedet til højre på frimærkearket er taget,
mens Mikkjal sad og malede illustratio-

Skolebogsforfatteren

nerne til fuglebogen.

I 1920 blev Mikkjal á Ryggi ansat som
lærer i bygderne Bøur og Gásadalur, en

Salmedigteren

stilling han bestred i 25 år. Her mødte han

I 1945 gik Mikkjal á Ryggi på pension fra

Bina Joensen, som han blev gift med - og

lærerstillingen i Bøur og Gásadalur. Men

de bosatte sig i Gásadalur.

hans otium blev tragisk, idet han samme
år blev ramt af smittende tuberkulose og

Mikkjal á Ryggi var en af forkæmperne for

måtte tilbringe resten af sit liv på tuberku-

at undervisningssprog og materialer skulle

losesanatoriet i Hoydalar, udenfor Tórshavn.

være færøsk. Det kneb dog med lærebø-

Det var under dette lange sygeleje, at Mik-

ger på modersmålet og han påtog sig derfor

kjal á Ryggi digtede de fleste af sine sal-

opgaven at skrive skolebøger. I 1926 udkom

mer. 75 originale salmer blev det til, samt

hans geografibog ”Landalæra I”, som han

40 oversatte efter udenlandske salmedig-

skrev sammen med A. Thomsen. I 1935

tere. Selv om man skulle tro, at den tunge

udkom hans første biologi bog, ”Dýralæra I,

skæbne førte til tungsind og en dystere tro,

Súgdjór.”

var det ikke tilfældet. Mikkjals salmer er
gennemgående lyse og positive og reflekte-

I 1940 udgav Mikkjal á Ryggi det lokalhi-

rer en dyb traditionel gudstro – ofte krydret

storiske værk, ”Miðvinga søga”, om hjem-

med færøske motiver i billedsproget.

bygdens historie tilbage fra middelalderen.
Han var i det hele taget en aktiv skribent,

Den 20. oktober 1956, døde Mikkjal á

skrev foruden digte, også noveller og over-

Ryggi efter 11 års sygeleje. Arven efter ham

satte et par oldislandske sagaer til færøsk.

blev en sand perlerække af glimt ind i Færøernes kultur, natur, arbejdsliv og historie

I 1951 udkom Mikkjals anden biologibog -

fra den færøske guldalder op til midten af

”Dýralæra II, Fuglar”, denne gang om fug-

det tyvende århundrede.

lelivet på Færøerne. Mikkjal havde gennem
lang tid samlet materialet, malede selv

Anker Eli Petersen
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Prøvetryk

Volleyballs historie
Det siges, at det er William G. Morgan
(1870-1942), der opfandt volleyball eller
“Mintonette”, som det kaldtes dengang.
William gik på Springfield College i USA
og der mødte han James Naismith, som
opfandt kurvebold i 1891. Dette gav William
inspiration til det nye spil mintonette.
William G. Morgan var tilknyttet YMCA
(Young Men’s Christian Association) eller
KFUM. De unge mænd i dette fællesskab,
var de første mænd, der spillede mintonette
og spillet voksede sig hurtigt stort. Mintonette lignede ikke noget andet spil, så i
begyndelsen brugte man et tennisnet og
der blev spillet med kurvebold, men det gik
slet ikke. Nettet blev hævet til 1,98 m, som
på den tid svarede til de højeste mænds
højde. Samtidig fik William et firma til at
fremstille en lettere og blødere læderbold,
som kunne bevæge sig langt hurtigere end
en kurvebold. Og nu lykkedes det.
På en kongres arrangeret af William i 1896,
blev der bestemt at spillet skulle hedde
volleyball, fordi måden hvorpå bolden blev
spillet henover nettet passede fint til volley8

ball. Flogbóltur (flyvebold, som spillet hedder på færøsk) var nu født.
Siden dengang er der sket en masse. Fra at
være et spil for unge mænd i KFUM i USA,
er spillet vokset til et af de største spil i verden og volleyball bliver spillet allevegne.
Indendørs, udendørs, på sandstrande i
varme lande og nu også som sne-volleyball,
der forventes at blive en olympisk disciplin i
fremtiden. Det anslås, at omkring 800 millioner mennesker i hele verden spiller volleyball mindst en gang om ugen.
Volleyball på Færøerne
Volleyball er ikke en gammel idrætsgren
på Færøerne. Det var Martin Holm, lærer
på Færøernes Lærerseminar - en sand pioner indenfor færøsk sport – der til en time
i idræt medbragte en underlig bold samt et
net, som han satte op. Dette var engang i
halvtredserne og ingen kendte til spillet
dengang.
Martin var en god læremester og da de
nye lærere fik jobs rundt omkring i landet, bragte de spillet med sig, og på denne

Volleyball. Foto: Flogbóltssamband Føroya.

måde kom spillet ind i skolerne og udviklede sig derfra. Lærere havde derfor og har
stadigvæk æren af at volleyball er så populær en sportsgren på Færøerne. Også nu
med det nye tiltag “Flogbørn” (Flyvebørn),
som er et specielt volleyballspil for de yngste børn og som bliver spillet i skolerne
samt i sportsklubberne.
Flogbóltssamband Føroya (Færøernes Volleyballsammenslutning) blev grundlagt i
1980 efter at have været en division under
ÍSF (Færøernes idrætsforbund). Siden dengang har udviklingen været stor og volleyball bliver nu spillet overalt på Færøerne.
Det er specielt pigerne og kvinderne, som
har taget spillet til sig. Der er landsturneringer for alle aldre samt pokalturneringer.
Færøerne kan også påvise flotte resultater indenfor international volleyball. Ikke
mindst på Ø-legene (International Islands
Games, som afholdes hvert andet år) hvor
både kvinder og mænd flere gange har vundet medaljer. De yngre hold deltager hvert
år i internationale turneringer og konkur-

rerer nu med de andre nordiske lande om
medaljerne, når der er konkurrence.
International volleyball kan også ses på
hjemmebane. De senere år har flere internationale turneringer været afholdt på Færøerne og forhåbentligt varer det ikke længe
til Ø-legene snart kommer på programmet
igen.
Om frimærkerne
De to frimærker tegnet af Suffia Nón viser
to forskellige situationer i volleyball.
Det ene viser en libero, der kaster sig efter
en bold. En libero er specielt med i modtagelse og forsvar bagerst på banen. Libero
spiller altid med en anden farve på blusen
end sine holdspillere. På det andet frimærke hænger en spiller i luften klar til at
smashe. Kroppen er som en spændt fjer,
dermed fås så så megen kraft i slaget, som
muligt.
Magnus Tausen
Formand,
Flogbóltssamband Føroya
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Móðir Teresa á Eiði

Sigrun Gunnarsdóttir 2020

Breyðið sum mettar svongd

Sigrun Gunnarsdóttir 2020
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Kunst: Sigrun Gunnarsdóttir
Kunstneren Sigrun Gunnarsdóttir er født

siden. Hun giver slip på motivet foran sig og

i 1950 på Eiði. Her er hun opvokset, her

begynder at male ud fra tankerne.

begyndte hendes interesse for billedkunsten
fra barnsben, og her har hun som professio-

Interessen for at tegne har fulgt Sigrun

nel kunstner udviklet sit helt eget karakteri-

Gunnarsdóttir siden hun var barn, og stor

stiske billedunivers.

betydning har det også haft, at hun er vokset op med at se værkerne af og høre om

Sigrun Gunnarsdóttirs billeder er enkle

Færøernes første landskabsmaler, sin mor-

og sammensatte på samme tid, de kom-

far, Niels Kruse (1871-1953). Sigrun har

munikerer stilfærdigt med os og får os til

altid vidst, at hun ville blive kunstner, og

at tænke. Hun arbejder med det, som har

hjemmefra blev hun støttet i det. I 1971

med mennesker at gøre, og billederne

flyttede hun som 21 årig til København for

stiller

spørgsmål.

at gå på Glyptotekets Tegneskole (1971-73),

Sigruns motiver stammer bl.a. fra eventyr,

hvor hun havde Robert Askou Jensen som

fra forbindelsen mellem generationerne,

lærer. Han opfordrede hende til at søge ind

fra Grønland og fra velkendte og personlige

på det Kongelige Danske Kunstakademi,

historier.

hvor hun blev optaget og gik i årene 1973-

alskens

eksistentielle

80. Hendes professorer var bl.a. Wilhelm
Hendes første værker viser tydeligt, at hun

Freddie og Sven Dalsgaard. I 1980 bosatte

mestrer det naturalistiske håndværk til

hun sig igen på Eiði, hvor hun stadig har sit

fulde, men midt i 90erne tager hun en drej-

atelier i dag.

ning over i et symbolsk billedunivers med et

10

enklere udtryk, som også kan have surreali-

I sin karriere har Sigrun Gunnarsdóttir haft

stiske kendetegn. Et karakteristisk billeduni-

en lang række solo- og gruppeudstillinger.

vers, som hun vedvarende har udviklet lige

Hendes billeder rækker vidt omkring og for-

Sigrun Gunnarsdóttir, kunstner. Foto: Beinta á Torkilsheyggi.

uden udstillinger i Norden, har hun udstillet

lingin. Dette er et portræt af en virkelig

i bl.a. T.A.G. Gallery, New York, Sunshine

kvinde, som alle og enhver i bygden kendte.

International Museum, Beijing og JARFO

På det andet billede er vi også inviteret

Art Gallery, Kyoto. I 2018 havde hun sin

indenfor i en gammel kvindes hyggelige

første retrospektive udstilling på Færøer-

køkken. Kvinden virker tryg og har store og

nes Kunstmuseum. Dertil har hun lavet

stærke arme og hænder. Hun har forklæde

udsmykninger i kirker og offentlige bygnin-

på og er i gang med at give sit barnebarn et

ger på Færøerne.

stykke brød. Vi ser i bedstemoderens kind,
mens hun vender sig ind imod barnebarnet.

To moderportrætter

Forbindelsen imellem de to er i centrum. En

På det første billede, Moder Teresa på Eiði

sort Bibel ligger tydelig imod det lysende

(2019), ser vi en gammel kvinde sidde med

gule bord, og yderst i højre side bagved

strikketøj. Hun har hverdagstøj på, og på

kvinden stikker enden af en åben dør sin

bordet foran hende ligger der to nybagte

snude frem og rammer billedet ind. Ganske

drýlar* og en Bibel. Du kan forestille dig

som i det første billede. Skønt de mange

duften af nybagt brød, høre de klirrende

ting på billederne synes alt bemærkelses-

strikkepinde og den stille lyd fra bløde skó-

værdigt afbalanceret. Kompositionen og de

leistar* hen over gulvet. En sød hund lig-

store farveflader er i balance, og den dæm-

ger ved hendes fødder, på væggen hænger

pede blå farve i forskellige nuancer blander

et billede af moder Teresa og ud igennem

forgrund og baggrund og samler billederne.

køkkenvinduet ses en underskøn udsigt.

Dette synes at understrege den trygge og

Billedet er både tids- og stedsbestemt i et

rolige stemning.

specifikt køkken Yviri í Gjógv på Eiði, som
viser lige præcis dén udsigt af Risin og Kel-

De gamle kvinder er et hovedmotiv i Sigrun
Gunnarsdóttirs kunst, som hun igennem
11

knapt to årtier har malet flere forskellige

overgangen fra det jordiske liv til den usete

udgaver af. Her har Sigrun malet henholds-

verden på den anden side af døren, for

vis sin mor og sin bedstemor, men det præ-

disse gamle kvinder hvis tilværelse nærmer

cise og enkle udtryk gør på den anden side,

sig slutningen. Kigger du nøje på det første

at billedmotivet også er alment menneske-

billede, ser du en lillebitte fugl sidde på gul-

ligt – en skildring af en arketype, som også

vet mellem kvinden og hunden, der stille

kan skabe genklang på den anden side af

kigger på fuglen. Den gør ikke noget ud af

jorden. Den omsorgsfulde og vise moderen,

sig selv, påkalder sig ikke opmærksomhed,

hærdet af livets kampe, tryg i troen på en

men er ligeså vigtig som resten. Ligesom et

større sammenhæng. Et modbillede til nuti-

ekko af citatet på billedet af moder Teresa:

dens selvcentrerede individualisme.

”Be faithful in small things because it is in
them that your strength lies”. Og sidst men

Motivet med kunstnerens moder er vel-

ikke mindst brødet. I kristendommen står

kendt, og i den færøske kunsthistorie er

brødet bl.a. for Jesu legeme, for at dele og

eksempler som Billede af min moder af

for både konkret og åndelig føde, ligesom

Sámal Joensen-Mikines fra 1934, Portræt,

det bliver sagt i ”giv os i dag vort daglige

moderen, ca. 1955 af Ruth Smith, Min

brød”. Sigrun Gunnarsdóttirs værker handler

moder, som Ingálvur av Reyni malede i 1971

om det, som har med mennesker at gøre,

og Kunstnerens moder, som Zacharias Hei-

og her kan brødet ganske enkelt handle om

nesen malede i 1992. Forskellige og inder-

noget så grundlæggende som behovet for

lige skildringer med henholdsvis ekspressiv,

åndelig føde, som vi mennesker har til fæl-

naturalistisk og form- og farveundersø-

les. Det andet billede hedder nemlig Brødet

gende stil. Sigrun Gunnarsdóttir giver et ret

som mætter sult (2014), og her er det nær-

anderledes bidrag til den færøske kunsthi-

været mellem generationerne, som bliver

storie, og hendes stil er enkel – naivistisk

adresseret. Billedet stiller spørgsmål om

om man vil – og symbolsk.

erindringen, om hvad det kan være at føle
sig hjemme, og om stemmen og hvad den

Sigrun

Gunnarsdóttirs

billeder

fortæller

kan medbringe.

historier. Foruden motiverne bygger hun
billederne op af symboler, citater og andre

Mirjam Joensen

fortællende og hverdagsagtige ting. Og

Kunsthistoriker

som så kendetegnende for Sigrun, tager
hun ofte udgangspunkt i kristendommen.

* færøsk brød, cylinderformet, usyret brød,

Vi genkender hendes symboler, fordi de

som bages på pande og i ovn

vandrer fra det ene billede til det næste,

* strikket uldfodtøj

og hvadenten symbolerne stammer fra kristendom eller er mere almene, så får de sin
betydning i sin sammenhæng – og naturligvis i samspil med beskueren. Som eksempel kan vi nævne døren, som peger på
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FØROYAR 20KR
Astrid Andreasen, 2020

24.02.2020
Nósi
Halichoerus grypus

Prøvetryk

Norden 2020: Sælungen
Når sælungen kommer til verden, har den

dige her på Færøerne, at vi har en så dygtig

tyk hvid pels. Med sine vidtåbne, store øjne

kunstner som Astrid.

ser sælungen rigtig sød ud og man kan ikke
andet end blive blød om hjertet, når man

Sælen er et pattedyr. Pattedyr er i alle ver-

ser dette storøjede, runde og tykpelsede

denshave samt i nogle af de store åer og

væsen. Vi får alle lyst til at tage den i fav-

indsøer. På færøsk bliver sælmoderen kaldt

nen og give den et knus.

“opna”, sælfaderen “brimil” og sælungen
bliver kaldt “nósi”. På verdensplan er der

Gennem tiderne er sælungen imiteret i

36 arter af sæler. I færøsk farvand kender

tusindtal. Mange børn har den som ynd-

vi til 7 arter, her er hvalrossen “Odobenus

lingskæledyr, og da der er sengetid, putter

Rosmarus” talt med. Gråsæl (Halichoerus

børnene sig med den bløde sælungebamse.

grypus) er det eneste pattedyr med luffer,

Også voksne har tendens til at blive bløde

som formerer sig på Færøerne. Op til mid-

i knæene af denne storøjede behårede

ten af det 19. århundrede formerede spæt-

klump.

tet sæl sig også på Færøerne.

Astrid Andreasen har igen siddet stille for-

I september – november finder hunsælen

overbøjet ind over papiret med sine farve-

og hansælen ind i hulerne. Hulerne er nede

blyanter. Fra sin fantasi og sine velstøbte

ved søbredden i klippevæggen. Disse huler

hænder, har hun endnu en gang givet os

vender alle ud mod havet, hvor havbøl-

et mesterværk. Hun har tegnet sælun-

gerne slår hårdest imod klipperne. Inderst i

gen både levende og elskelig. Astrid er en

bunden af disse huler er der sand, rullesten

mester i at skildre det, som har med natu-

eller klippegrund, og der lægger hunsælen

ren og særlig med havet at gøre. Vi er hel-

sine unger.
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Sælunge. Foto: Finn Larsen.

Sælen er et dyr, som lever både på land og

kulden. Efter tre uger vejer sælungen alle-

i vand. Den er faktisk klodset på land, men

rede 50 kg, og begynder nu at fælde pelsen

sælen er en særdeles god svømmer, og er

og skal nu selv til at finde føde.

derfor skabt til at jage i vand. Sælen tager
op på land for at hvile sig, skifte pels og

I perioden fra september til november,

parre sig. Dog kan den også sammenlig-

tager de voksne sæler ind i hulerne igen for

nes med landdyr, for den bruger både sine

at parre sig, man kan også se dem parre sig

lugte- og følesanser meget - ligesom andre

på klippegrunden. Hunsælerne er omkring

landdyr.

5 – 7, år når de er kønsmodne. Hannerne er
omkring 7 – 9 år, når de er kønsmodne. På

Sælungen vejer ca. 15 kg, da den bliver

sælmenuen står fisk øverst, men de spiser

født. Den store hvide pels, som sælungen

også krabber og blæksprutter, og der siges,

har, da den bliver født, beskytter den mod

at nogen har set sæl fange fugle.

kulde. Men hvis sælungen falder i søen, så

14

kan den drukne, for den tykke pels trækker

Fra landnamstid og frem til midten af det

så meget vand i sig, at den bliver for tung.

19. århundrede, var der regulær sælfangst

Den kan også fryse ihjel, hvis den bliver

på Færøerne. Sælen havde da stor betyd-

våd helt ind til skindet. Fra september til

ning for færingernes dagligdag. På mik-

november kan vejret være blæsende, og da

kelsmesse, som er den 29. september, tog

dør mange sælunger. Sælunger dier mode-

man på sælfangst. Mænd drog ud med båd

ren i omkring to uger. Mælken er meget

og gik ind i hulerne, hvor de vidste at sælen

fed, den har ca. 60% fedt i sig, så sælun-

holdt til. Mændene havde olielamper til lys,

gen vokser hurtigt. Derfor bliver spækket

og trægasser at slå sælen i hovedet med.

hurtigt tykt, og da beskytter det bedre mod

Sælkødet blev brugt til føde, spækket blev

Sæl. Foto: Jógvan Hansen.

smeltet til olie, og skindet blev tørret eller

fra Grønland “Havets moder” er mildere og

garvet og brugt til sko eller tasker. Sag-

har en moral om at vi skal værne om natu-

net om sælkvinden, som kom op på land i

ren.

bygden Mikladalur er blevet verdenskendt.
I 2007 udgav Posta et miniark med dette

Citat fra ”Havets moder”:

sagn. De ti illustrationer var tegnet af den

”Havets moder døjede med inuitternes mis-

færøske kunstner Edward Fuglø.

gerninger på bopladsen og samlede som
straf alle fangstdyrene i sin iltre hårpragt

De sidste fem år er en strid strøm af men-

på bunden af havet. Da den blinde (menne-

nesker fra hele verden, sejlet over fjorden

sket) kom derned for at råde bod, redte han

til Kalsoy for at komme til bygden Mikla-

hendes hår, samlede smudset i en bunke

dalur, for at se den 2,6 meter høje og 450

og smed det derefter væk. I samme øjeblik

kg tunge, meget smukke statue, som bil-

blev det alt sammen levende, og der var

ledhuggeren Hans Pauli Olsen har lavet af

bjørn, ræv, klapmyds, remmesæl, fjordsæl,

sælkvinden og som står på klippeplateauet,

sortside, spraglet sæl, hvalros, narhval og

kaldet Stórikneysi, nede ved stranden. Sta-

alle slags fugle. ”

tuen er omgivet af storslået natur, sommer
og vinterbeklædte fjelde og blikstille og

Denne søde, storøjede og behårede klump

stormfuldt hav. De fleste kender historien

er nu på et færøsk frimærke. Sælungen

om sælungerne, som i dette sagn fik død-

tager nu ud på en verdensrejse sammen

bringende hug fra menneskets hånd.

med alle de andre forudgående fine færøske frimærker. God rejse.

Sæl-sagn findes verden over. Både i Grønland, Shetland, Irland og Australien. Sagnet

Mourits Mohr Joensen
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2020
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FØROYAR 8 KR
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2020

FØROYAR 12KR
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2020
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FØROYAR 8 KR FØROYAR 12KR

Vatndalsvatn, Vágar

2020
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2020
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Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 42
Nr.

Pris
DKK

Produkt

Pris
Euro

Antal

Udgivelse 14.02.2020 - Vatndalsvatn - FO 920-921 (2 frimærker, sammentryk)
PPA010220

Vatndalsvatn, sæt ust.

*

20,00

2,80

FFG010220

Vatndalsvatn, sæt fdgst.

8

20,00

2,80

DDG010220

Vatndalsvatn, sæt dgst.

8

20,00

2,80

FFK010220

FDC m/sæt

8

25,00

3,50

FFL010220

FDC m/enkeltmærker

8

27,00

3,75

FFM010220

FDC m/fireblokke

8

45,00

6,30

PPJ010220

Postkort, Vatndalsvatn (2)

*

14,00

1,95

FFJ010220

Maksimumkort, Vatndalsvatn (2)

8

34,00

4,75

PPB010220

4-bl, øvre marginal. ust

*

40,00

5,60

PPC010220

4-bl, nedre marginal. ust.

*

40,00

5,60

PPD920921

Vatndalsvatn, helark (10)

*

100,00

14,00

Udgivelse 24.02.2020 - Mikkjal á Ryggi - FO 922-923 (miniark med 2 frimærker)
PPS000220

Mikkjal á Ryggi, miniark ust.

*

43,00

6,00

FFT000220

Mikkjal á Ryggi, miniark fdgst.

8

43,00

6,00

DDT000220

Mikkjal á Ryggi, miniark dgst.

8

43,00

6,00

FFU000220

Førstedagskuvert m/miniark

8

48,00

6,70

Udgivelse 24.02.2020 - Volleyball 125 år - FO 924-925 (2 frimærker)
PPA020220

Volleyball, sæt ust.

*

29,00

4,00

FFG020220

Volleyball, sæt fdgst.

8

29,00

4,00

DDG020220

Volleyball, sæt dgst.

8

29,00

4,00

FFK020220

FDC m/sæt

8

34,00

4,75

FFL020220

FDC m/enkeltmærker

8

36,00

5,00

FFM020220

FDC m/fireblokke

8

123,00

17,20

PPB020220

4-bl, øvre marginal. ust

*

116,00

16,20

PPC020220

4-bl, nedre marginal. ust.

*

116,00

16,20

PPD000924

Volleyball 125 år, ark 12KR (20)

*

240,00

33,50

PPD000925

Volleyball 125 år, ark 17KR (20)

*

340,00

47,50

Udgivelse 24.02.2020 - Kunst: Sigrun Gunnarsdóttir - FO 926-927 (2 frimærker)
PPA030220

Kunst: Sigrun Gunnarsdóttir, sæt ust.

*

39,00

5,40

FFG030220

Kunst: Sigrun Gunnarsdóttir, sæt fdgst.

8

39,00

5,40

DDG030220

Kunst: Sigrun Gunnarsdóttir, sæt dgst.

8

39,00

5,40

FFK030220

FDC m/sæt

8

44,00

6,10

FFL030220

FDC m/enkeltmærker

8

46,00

6,40

* = postfrisk, 8= stemplet

Total

PS2019

Pris
DKK

Pris
Euro

Nr.

Produkt

FFM030220

FDC m/fireblokke

8

163,00

22,80

PPB030220

4-bl, øvre marginal. ust

*

156,00

21,80

PPC030220

4-bl, nedre marginal. ust.

*

156,00

21,80

PPD000926

Sigrun Gunnarsdóttir, ark 12KR (20)

*

240,00

33,50

PPD000927

Sigrun Gunnarsdóttir, ark 27KR (20)

*

540,00

75,60

Antal

Udgivelse 24.02.2020 - Norden 2020: Sælungen - FO 928 (1 frimærke)
PPA000928

Norden 2020, sæt ust.

*

20,00

2,80

FFG000928

Norden 2020 sæt fdgst.

8

20,00

2,80

DDG000928

Norden 2020 sæt dgst.

8

20,00

2,80

PPN000928

Frimærkehæfte, ust.

*

120,00

16,80

FFO000928

Frimærkehæfte, fdgst.

8

120,00

16,80

DDO000928

Frimærkehæfte, dgst.

8

120,00

16,80

FFK000928

FDC m/sæt

8

25,00

3,50

FFL000928

FDC m/enkeltmærker

8

25,00

3,50

FFM000928

FDC m/fireblokke

8

85,00

11,90

FFP000928

FDC m/hæfte

8

125,00

17,50

PPB000928

4-bl, øvre marginal. ust

*

80,00

11,20

PPC000928

4-bl, nedre marginal. ust.

*

80,00

11,20

PPD000928

Norden 2020, helark (20)

*

400,00

56,00

PPA000638

Mýrisólja, færøsk nationalblomst

*

30,00

4,20

PPA010216

Westerbeek 1742

*

36,00

5,00

PPS000216

Westerbeek 1742, miniark

*

36,00

5,00

PPA020216

Brandbiler

*

35,00

4,90

PPN000216

Brandbiler, hæfte

*

70,00

9,80

PPA000827

Sepac 2016: Årstider

*

17,00

2,30

PPA000828

Postverk Føroya 40 år

*

9,00

1,25

PPS000416

Postverk Føroya 40 år, miniark

*

26,00

3,60

PPA000830

Nólsoyar Páll 250 år

*

24,00

3,30

PPA000831

Norden 2016: Hjallurin

*

9,00

1,25

PPA000516

Europa 2016: Think Green

*

26,00

3,60

PPN000516

Europa 2016: Think Green, hæfte

*

78,00

10,90

Årets Slutsalg

I alt:
Udfyld venligst kuponen på bagsiden!

Total

Pris
DKK

Pris
Euro

Nr.

Produkt

PPA000916

Færøsk nationaldragt I

*

37,00

PPN000916

Færøsk nationaldragt I, hæfte

*

111,00

15,50

PPS000916

Jesus fra Nazaret

*

90,00

12,60

PPY002015

Årsmappe 2015

*

373,00

52,00

WPPE02015

Årbog 2015

*

398,00

55,00

WFDM02015

FDC-mappe 2015

*

433,00

60,00

WHEM02015

Hæftemappe 2015

*

340,00

47,50

25,00

3,50

Ekspeditionsgebyr:

Antal

Total

1

25,00

5,10

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

