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H.M. Dronning Margrethe II 80 år

Prøvetryk

Den 16. april 2020 fylder Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe II 80 år. H.M. Dronning 

Margrethe II er født den 16. april 1940 på 

Amalienborg, som datter af Kong Frederik 9. 

og Dronning Ingrid, født Prinsesse af Sve-

rige. Margrethe Alexandrine Þórhildur Ing-

rid, som er hendes fulde navn blev dronning 

den 14. januar 1972 og har nu været dron-

ning i 48 år.

På selve fødselsdagen udgiver Posta et 

miniark af dronningen. Motivet er den offi-

cielle gave fra Færøernes Lagting i forbin-

delse med dronningens 40 års regents- 

jubilæum i 2012. Gaven var et maleri af 

dronningen, udført af kunstneren Edward 

Fuglø.

"Fuglesang og dyresprog straks hun fatte 

kunne"

Det ligner et eventyr, et sagn fra gamle 

dage. Og i et vist omfang er det da også et 

eventyr, der fortælles i Edward Fugløs 

maleri.

Som en galionsfigur vokser dronningen frem 

af den færøske kyst ledsaget af en lang 

række dyr, fortrinsvis fugle. Man kommer til 

at tænke på de eventyr, hvor dyrene hjælper 

helten eller heltinden i nød. Det er faktisk 

også tilfældet her, sådan som det fremgår af 

den titel, kunstneren har givet sit billede. 

Titlen består i et let ændret citat fra de 

kendte færøske kvad, Sjúrðarkvæði, nær-

mere bestemt fra det første af dem, Regin 

Smiður: ”Fuglar og so villini djór tey vóru 

henni kunn”. Strengt taget er det helten 

Sjúrður, der pludselig fatter, hvad dyrene 

siger, efter at han har dræbt dragen Frænir 

og smagt dens blod. Takket være ændringen 

af ”ham” til ”hende” i billedtitlen er det imid-

lertid dronningen, der her kan forstå dyrenes 

budskab – som en elegant kompliment.
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Edward Fuglø (1965): Fuglesang og dyresprog straks hun fatte kunne. 2012. Akryl, Aluminium og blad-
guld på træ, 177 x 122 cm. 
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Fuglene – strandskade, skarv, storkjove, alk, 

mallemuk, edderfugl, sildemåge, tejst, 

lunde, terne, sule, lomvi, krage, ravn, stær  

og spove – er færøske fugle. Hertil kommer 

en vædder og en hare, de eneste firbenede 

dyr i den færøske natur. Sammen med fug-

lene udgør de en gruppe på atten – svarende 

til antallet af øer i den færøske øgruppe. 

Dronningens profil er stiliseret og forgyldt 

som på en mønt, og således bliver hun en 

ikon i forhold til de naturalistisk malede dyr. 

Hun er jo ikke blot en person, men også en 

institution. Det er da også i den rolle, de fle-

ste færinger på kontant vis møder dronnin-

gen, nemlig via mønterne med hendes 

kontrafej. 

I fremstillingen af dronningen indgår også 

hendes grønne kjole med kappe, der samti-

dig refererer til Færøernes græsklædte land-

skab. Her vokser små blomster tilhørende 

den færøske flora – også de atten i tallet 

som øerne. De stiliserede blomster indgår 

som mønster i dronningens klædning som 

tegn på, at hun har taget Færøerne på – og 

til sig.

Men eventyret slutter ikke dér. Takket være 

de mange fugle og dronningens ikoniske pro-

fil rummer billedet også en henvisning til 

Nolsoyar-Pálls nationalromantiske ballade 

"Fuglakvæðið" fra ca. 1800. Her er en kon-

flikt mellem befolkningen og den danske 

øvrighed på Færøerne skildret i form af en 

allegori som en strid mellem småfugle og 

rovfugle – med kongen i form af ørnen som 

folkets beskytter.

Alt er dog ikke ren idyl i Edward Fugløs bil-

lede, der er også plads til humoristisk kom-

mentar. For nok er dronningen blevet en del 

af det færøske landskab og ledsages af sine 

tro følgesvende i form af øernes dyreliv. Det 

er dog lige før, at vædderen, Færøernes 

symbol i Rigsvåbnet, med sit sænkede 

hoved godt kunne finde på at give hende et 

puf ud over kanten. Så har den færøske selv-

stændighedsbevægelse også fået sit!

Selv om dronningens profil står i centrum, er 

Edward Fugløs billede langt fra noget por-

træt i traditionel forstand. Det er en allegori, 

dvs. et sindbillede, der lidt som en rebus 

lader sig aflæse som en fortælling om for-

holdet mellem dronningen og Færøerne. På 

den måde er billedet typisk for Edward 

Fuglø, for hans kunst handler altid om noget, 

ligesom titlen – også her - spiller en central 

rolle for afkodningen af indholdet.    

Stilen er figurativ popkunst med inspiration 

fra fotografi og reklame og med surrealisti-

ske spring mellem forskellige virkelighedsni-

veauer. Heraf er det mest påfaldende 

Kronprinsesse Margrethe besøger Tvøroyri på Færøerne i 
juni 1959 - kun 19 år gammel. Foto: Ritzau Scanpix.
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virkelighedsbrud fremstillingen af dronnin-

gens profil som stemplet på danske mønter, 

hvilket i billedet er realiseret ved et relief i 

forgyldt aluminium fæstnet til billedets træ-

plade. Maleriet får herved et præg af en col-

lage, sammensat af forskellige materialer. 

Fortid og nutid mødes i Edward Fugløs bil-

lede, på den ene side eventyr og allegori, på 

den anden humor og moderne kunstudtryk. 

Såvel formelt som indholdsmæssigt er der 

tale om et righoldigt værk, der på en under-

fundig, kærlig og humoristisk måde udgør en 

hyldest til dronningen som Færøernes 

regent.

Nils Ohrt

mag.art. i kunsthistorie

Dronning Margrethe på besøg i Hvalba på Suðuroy, juni 2016. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Posta har fremstillet et sorttryk af miniarket. 

Sorttrykket er inkluderet i årbogen 2020, 

men sælges også separat.

Sorttrykket er numreret og oplaget er 1.500 

stk. hvoraf de 400 stk. vil blive solgt sepa-

rat. Format: 10 x 7 cm. Pris: 150,- DKK.
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Áarskarð

Europa 2020:
Historiske postruter

Prøvetryk

Postruterne på Færøerne har altid været 

besværlige. Høje bjerge og svigefulde sunde 

skulle overvindes for at bringe posten ud – 

og engang imellem gik det galt. 

Ruten: Klaksvík – Viðareiði

En af de værste landruter var Klaksvík – 

Viðareiði, hvor et af mest ufarbare bjerg-

partier på øerne skulle forceres. 

Jákup Posts styrt 

Den 24. november 1887 drog norderøernes 

første postbud, Jacob Eliassen (1836-1887) 

ud på ruten: Klaksvík - Viðareiði. Selv om 

vejret var rimelig godt, var der frost og sne i 

bjergene. Jákup Post, eller Jakke í Vági, som 

han også blev kaldt, kom aldrig frem. En 

eftersøgning blev sat i gang og dagen efter 

blev han fundet død på den stejle bjergside 

nord for Árnafjørður. Man kunne se, at han 

havde hakket spor i stien op mod passet 

”við Gjógv”, men havde mistet fodfæstet og 

var gledet ca. 350 meter ned – og på vejen 

styrtet ud over en lodret klippevæg på ca. 19 

meter. På kortet er Jákup Posts rute marke-

ret med gult. 

Postmændene på bjerget 

Motivet til 17kr-frimærket er dog fra en 

anden begivenhed på samme rute. Nogle 

årtier efter ulykken med Jákup Post, var to 

postbude på vej i den anden retning, fra 

Viðareiði til Klaksvík. Den ene af dem, Jacob 

Vitalis, Jakke í Krotugrøvini, fortalte i et 

interview i 1971 hvad der skete. 

Da de var kommet over bjergkammen på 

Árnafjørður siden, blev de overrasket af et 

voldsomt snevejr. På et sted kaldt ”Breytar- 

stígar” indså de, at de ikke ville komme ned, 

det var mørkt og snedriverne for store til at 

forcere. De fik taget sig over til et gammelt 

stenskred i nærheden, hvor de opstablede 

en læmur af sten. Men natten var kold og 

vinden stærk, så for ikke at fryse ihjel rev 

de muren ned igen og stablede den op igen, 

gang på gang. Og sådan gik natten - de 

stablede sten og sloges med hinanden i al 

gemytlighed, for at holde varmen. Da det 

blev så lyst, at de igen kunne se hvor de gik, 

begyndte de at grave sig ned at bjergsiden 

med medbragte skovle og fire hinanden ned 

ad de stejleste partier med et reb, til de til 

sidst nåede ned i sikkerhed i Árnafjørður. 
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På kortet angiver den røde streg ruten de to 

postmænd gik. 

Ruten: Vestmanna – Vágar

I begyndelsen af forrige århundrede blev 

posten til Kvívík, Vestmanna og Vágar, 

besørget af postmanden Ólavur Olsen (1855 

- 1947), som gik fra Vestmanna til Tórshavn 

efter post. Tilbage i Vestmanna, roede han 

over sundet med den post som skulle til 

Vágar. Vestmannasund er berygtet for sin 

stærke havstrøm og især vanskeligt at for-

cere, når vind og strøm går i hver sin retning. 

Postbådens forlis

Fredagen den 1. oktober 1920 var netop 

sådan en dag. Der var temmelig blæsende 

og vind og havstrøm gik i hver sin retning. 

Postbåden, en traditionel åben færøsk båd, 

en såkaldt ”seksmannafar”, udstyret med 

en påhængsmotor, var sejlet til ”Sunnaru 

gjógv”, ved Kvívík på Streymoysiden, hvor 

man hentede postføreren, som på det tids-

punkt var den kendte fagforeningsmand, 

Hans David Niclasen (50), for at føre ham til 

landingsstedet ”Fútaklettur” på Vágarsiden. 

Besætning på båden var Johannes Jacobsen 

(32) og Karl Alfred Olsen (19) fra Vestmanna. 

Foruden postmanden, kom en passager, 

Sofie Nattestad (27) fra Miðvágur, med 

ombord. Fru Nattestads svoger, som havde 

fulgt hende fra Kvívík til ”Sunnaru gjógv”, 

stod på land og iagttog båden, mens den 

krydsede sundet. Ca. halvvejs over sundet, 

blev den pludselig borte, sandsynligvis kuld-

sejlet i det dårlige vejr. Svogeren slog alarm 

og både fra Kvívík og Vestmanna ilede folk 

ud på sundet for at søge efter overlevende, 

men det eneste de fandt, var nogle vrag-

Stedet hvor de to postmænd tilbragte natten. Fordybningen mellem bjergkammene øverst til højre er Breytarskarð, hvor 
de var kommet igennem. Klippeblokkene forneden er en del af det bjergskred, hvor de stablede stenmuren for at holde sig 
i live. Derfra skulle de gå langs den stejle bjergside, ind mod bunden af fjorden. Foto: Pól Sundskarð.
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rester. Alle fire ombordværende mistede 

livet i ulykken. 

Postbåden ”Ólavur” 

Efter ulykken i 1920, blev der nedlagt for-

bud mod at føre post over Vestmannasund 

i åben båd. Førnævnte Ólavur Olsens søn-

ner, Samuel Jacob (Sam) og Johan Olsen 

havde overtaget transporten af post over 

sundet efter faderen. De havde dæksbåd-en 

”Helgi”, som nu blev sat ind på ruten. ”Helgi” 

var dog et fiskerfartøj, så i 1930 lod brød-

rene en ny dæksbåd bygge, specielt til post, 

passagerer og øvrig fragt. De kaldte båden 

”Ólavur”, efter deres far. 

I 1945 begyndte Sam Olsens søn Alfred at 

sejle med ”Ólavur”, og da Sam døde i 1947, 

fortsatte han, sammen med onklen Johan, 

at transportere post, gods og passagerer 

over Vestmannasund. Senere blev Alfreds 

brødre, Karmal og Torkil, også besætnings-

medlemmer på postbåden. 

Dette var før der var vejforbindelse mellem 

Tórshavn og Vestmanna, så, når der lå sne i 

bjergene, sejlede ”Ólavur” ofte til Tórshavn 

efter posten og lagde til i Leynar, Kvívík og 

Fútaklettur på vejen hjem til Vestmanna. 

Som den røde linje på kortet på 20kr- 

frimærket viser var den faste rute ellers 

Vestmanna, Fútaklettur, Kvívík, Fútaklettur 

og Vestmanna. ”Ólavur” sejlede også til den 

lille bygd Slættanes på Vágar, til 1964, da 

bygden blev endelig forladt af indbyggerne. 

”Ólavur” blev også sat ind andre steder på 

Færøerne, når en af de andre postbåde ikke 

kunne sejle. 

Ulykken ved Fútaklettur 

Den 29. december 1958, var ”Ólavur” som 

sædvanlig ved at flytte post og passagerer 

til Vágar. Landingsstedet Fútaklettur var 

meget primitivt, der var så lavvandet ved 

kajen, at ”Ólavur” ikke kunne lægge til i 

dårligt vejr, på grund af risikoen for grund-

stødning. Man havde derfor en mindre båd 

på slæb, som man brugte til at flytte folk og 

Øverst til højre ses to bjergtoppe, Krúnufjall til højre og Toftaknúkur til venstre. Den almindelige rute var at gå gennem 
Toftaskarð, lavningen mellem de to toppe. De to postmænd var dog gået gennem Breytarskarð, lavningen til venstre for 
Toftaknúkur – en kortere, men vanskeligere rute, som ellers kun blev benyttet om sommeren. Længere nede på billedet, 
ca. midtfor kan man se et bredt sort klippefremspring. Det var ned ad bjersiden der, og ud over klippefremspringet, at 
Jákup Post styrtede i 1887. 
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gods fra dæksbåden til kajen. 20kr-frimær-

ket illustrerer postbåden Ólavur samt den 

lille båd på slæb.

Denne dag var søen oprørt, så Alfred og Kar-

mal roede den lille båd ind for at læsse gods 

og post. Med sig ud igen, fik de en passager 

ombord på ”Ólavur”, men tre stod tilbage på 

kajen. Da brødrene roede ind til kajen igen, 

sprang to af passagererne ombord, men den 

tredje turde ikke springe. Vedkommende 

ombestemte sig dog, og brødrene tog båden 

ind mod kajen igen. På det tidspunkt kom 

en større bølge i brændingen, bådens agter-

stavn løftedes ind over kajkanten og slog i 

den, så båden kæntrede. Alle ombord faldt 

i havet - de tre passagerer kunne svømme 

og reddede sig ud til ”Ólavur”, men Karmal 

og Alfred kunne ikke svømme og var pris-

givet brændingen. Den tredje bror, Torkil, 

ombord på ”Ólavur”, ville springe i havet for 

at hjælpe dem, men den første passager 

som var kommet ombord, holdt ham tilbage 

og overtalte ham til at binde sig i et reb først. 

Det blev gjort, Torkil sprang overbord og fik 

reddet Alfred – men Karmal gik under og 

blev senere fundet druknet i en kløft i nær-

heden. Karmal Olsen blev 29 år gammel. 

Først i tresserne blev vejforbindelsen  

mellem Tórshavn og Vestmanna færdig. Det 

medførte ændrede krav til transporten over 

Vestmannasund, så i 1965 blev ”Ólavur” 

skiftet ud med en større passagerfærge, 

”Bragd”, som også kunne transportere biler. 

Senere kom større færger til, og da den 

lange undersøiske tunnel mellem Streymoy 

og Vágar stod færdig i 2002, var færgetiden 

definitivt over. 

Men på reden i Vestmanna, ligger den lille 

stolte postbåd ”Ólavur” stadig for anker. Vel-

plejet og fuldt funktionsdygtig, på trods af at 

den fylder 90 år i år. Et værdigt minde over 

henfarne tider og barske postruter.

Anker Eli Petersen

Postbåden Ólavur på Vágar-siden engang i fyrrerne eller halvtresserne. Læg mærke til, at den her har fået et lille skur 
bagtil, hvor toilettet var placeret.
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Britiske feltpostkontorer på 
Færøerne under 2. verdenskrig
Efter at tyske tropper, den 9. april 1940, 

havde invaderet og besat Danmark, reage-

rede Storbritannien hurtigt ved at sende 

styrker til Island og Færøerne for at sikre de 

danske territorier i Nordatlanten. Den 10. 

april holdt Winston Churchill en tale i det 

britiske parlament angående nødvendig-

heden af denne aktion, hvori han omtalte 

Færøerne som “et strategisk punkt af stor 

betydning”. På dette tidspunkt var Churchill 

endnu ikke blevet Storbritanniens krigs-

førende leder, men han var flådeminister, 

regeringens minister med ansvar for The 

Royal Navy (RN). Ud over at ville forhindre 

fjenden at gøre brug af Færøerne havde RN 

planer om at bruge de gode ankerpladser, 

som Skálafjørður, til deres egne slagskibe 

(selv om denne plan aldrig blev en realitet). 

Grundet disse omstændigheder var der ikke 

uventet, at de første britiske styrker på 

Færøerne var en division af Royal Marines 

– infanteriet. Den første styrke var lille, 

mindre end 200 let bevæbnede marinesol-

dater ankom til Tórshavn den 13. april 1940.

I slutningen af maj var marinesoldaterne 

vendt hjem til Storbritannien og var blevet 

erstattet af en noget større hærenhed, 

omkring 500 Lovat Scouts, et territorielt 

hærregiment fra det skotske højland. Ret 

kort tid efter dette blev også andre hær-

enheder sendt til Færøerne. Deriblandt 

et betydeligt antal ingeniørsoldater fra 

(Royal Engineers - RE) og pionersoldater 

(Pioneer Corps), som skulle føre tilsyn med 

og gennemføre nødvendige konstruktions-

opgaver, samt soldater fra Royal Artillery 

(RA) til at installere og betjene kanonerne, 

som skulle beskytte vigtige steder mod sø- 

eller luftangreb (fra juni 1940 var Færøerne  

indenfor rækkevidde af Luftwaffe, der 

opererede fra flybaser i Norge).

Indsejlingen til Skálafjørður, Royal Navy’s 

dybe ankerplads, blev beskyttet af kyst-

kanoner ved Fort Skansin, Strendur og Nes, 

og resterne af disse kan stadig ses i dag på 

alle tre steder.  Allerede et par uger efter 

oprettelsen af den britiske garnison på 

Prøvetryk
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Færøerne, som omfattede en lille flåde-

enhed fra Royal Navy på cirka 175 mand, 

var der et betydeligt antal tropper der, og 

der var behov for at sikre en jævn og rettidig 

posttransport til og fra disse. Nogle af RE's 

opgaver omfattede aktiviteter, der ikke 

umiddelbart var forbundet med ingeniør-

færdigheder, og en af disse var ansvaret for 

hærens posttjenester. Optegnelser viser, 

at den 3. maj 1940 blev Field Post Office 

(FPO) nummer 219 tildelt Army Post Office 

(APO) nummer 400 til brug på Færøerne. 

Måske blev stemplet bragt til øerne med 

Lovat Scouts i maj, men da der ikke fore-

ligger nogen kendt anvendelse af stemplet 

før i slutningen af juni, er det mere sandsyn-

ligt, at det ikke ankom før et par uger senere.

Da den britiske garnison på Færøerne var på 

sit højeste var der i alt ca. 7.000 ansatte. 

Den mest markante stigning i antallet skete, 

da det blev besluttet at fortsætte med 

Prøvetryk

Miniarket viser et foto af huset som blev brugt til militærposthus i Miðvágur og en 
blyantstegning af militærposthuset i Tórshavn tegnet af den anerkendte færøske kun-
stner Ingálvur av Reyni. De tre FPO stempler, som blev brugt af det britiske militær på 
Færøerne under 2. Verdenskrig, er ligeledes illustreret på miniarket.

Til venstre ses Lovat Scouts marchere. De tjente på Færøerne som infanterienhed fra 
25. Maj 1940 indtil 10. juni 1942. Nedenfor ses uidentificeret personale fra Royal Air 
Force fra RDF radarstationen på Eiðiskollur. Eiðiskollur var en af de fem radarstationer, 
der blev bemandet af RAF på Færøerne under 2. verdenskrig.

En uidentificeret soldat fra Lovat Scouts er afbildet til højre. Posen på brystet holdt 
hans gasmaske. Og nedenfor kan du se billedet af kaptajn NMF Corbett, Royal Navy. 
Han var flådeofficer på Færøerne fra november 1941 indtil marts 1945. Han var også 
den øverste britiske officer på Færøerne.
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opførelsen af en flyveplads og en base til 

vandflyvere. Helt fra begyndelsen af besæt-

telsen foretog briterne undersøgelser for 

at finde et velegnet sted. Til sidst blev øen 

Vágar valgt som ”det mindst umulige sted at 

bygge en flyveplads”. Byggeriet begyndte i 

1942, og mens det stod på, benyttede Royal 

Air Force (RAF) vandflyvere, såkaldte ”flying 

boats” på Sørvágsvatn. Da antallet var 

på sit højeste var der over 3.500 militært 

personale på denne ene ø – langt flere end 

dens daværende civile befolkning. Af det 

samlede antal var der ca. 1.200 fra Royal 

Engineers specielle konstruktionsenheder 

samt over 2.000 soldater fra Pioneer Corps 

og fra august 1942 og fremover ankom flere 

RA-enheder. Som følge heraf trådte endnu 

en FPO, nummer 611, i kraft i Miðvágur på 

Vágar, og blev formelt tildelt dette posthus 

den 21. maj 1942, selvom det muligvis først 

blev taget i brug flere uger efter denne 

dato. Den sidste kendte anvendelse var 

i marts 1944. Kun en af de tre oprinde-

ligt planlagte landingsbaner blev afsluttet. 

På dette tidspunkt var slaget om Nord- 

atlanten stort set vundet, og operationelle 

forbedringer af de fly, der var tilgængelige 

for de allierede medførte også, at flere 

patruljer nu kunne gennemføres fra flyve-

pladser i Skotland og Island. RAF Vágar 

ophørte med at operere i oktober 1944, og 

den 15. december 1944 overdrog briterne 

flyvepladsen til de færøske myndigheder 

(selvom briterne på det tidspunkt havde 

den opfattelse, at "det var usandsynligt at 

der nogensinde ville være sikkert for civile 

operationer"). Heldigvis viste denne forud-

sigelse sig ikke at være rigtig, skønt der gik 

nogen tid, før det modsatte blev bevist. Der 

var nogle enkelte kommercielle flyvninger 

i 1946, men denne service var kortvarig, 

og det var først i 1960'erne, at regelmæs-

sige kommercielle flyvninger blev gennem-

ført. Set i bagspejlet, kan man hævde, at  

opførelsen af flyvepladsen har vist sig at 

være den mest varige og nyttige arv fra den 

britiske besættelse.

En trop af Lovat Scouts ledet af deres regimentære sækkepibeband marcherer gennem Tórshavn under krigen.  
Foto: Danmarks Nationalmuseum.
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Det tredje og sidste FPO stempel, der var 

i brug på Færøerne, var nummer 695. Det 

blev brugt i Tórshavn fra den 13. marts 

1943 indtil september 1945, da den sidste 

af den britiske garnison forlod Færø-

erne. (En lille afdeling af Royal Navy og 

derefter RAF fortsatte med at bemande 

LORAN-stationen, der var blevet bygget 

ved Skúvanes på Suðuroy, indtil slutningen 

af 1946, da dansk flådepersonale overtog 

driften af stationen). FPO 695 var helt klart  

afløseren for FPO 219, men årsagen til denne 

ændring er uklar, og der var en periode på 

flere måneder, hvor brugen af disse stempler 

overlappede hinanden.

Nyere undersøgelser har ikke kun afdækket 

hvor FPOerne var lokaliseret, men også 

nogle billeder af de bygninger, hvor de holdt 

til, er dukket op. Posthuset i Tórshavn lå i 

kælderen på adressen Tinghúsvegur 45 

(i dag omnummereret til 49). Dette var i 

hjemmet hos familien Hans Joensen (Hanse-

mann), og de fortsatte delvist med at bo på 

første sal. 35kr frimærket viser en blyants-

tegning af huset, som den anerkendte 

kunstner, Ingálvur av Reyni har tegnet. 

Bygningen, der blev brugt som militær-

posthus i Miðvágur blev bygget i 1930'erne, 

og dens nuværende adresse er Bótalsvegur 

11. Familien Hansen, der boede der, flyttede 

til Leirvík efter at ejendommen blev beslag-

lagt af det britiske militær. Et billede af 

Til venstre: Kuvert med påskrift “On active Service” og stemplet med FPO-stempel 611, dateret den 21. september 1943. 
Brevet er censureret af “RAF Censor 163”. Denne censur er sjælden. Til højre: Kuvert med påskriften “O.A.S.” (On Active 
Service) og stemplet med FPO-stemplet 611 (type 2), dateret den 20. oktober 1942. Censureret af “P.C.90-3017” og 
“4381”. Sendt til Irland og er ikke almindeligt. Kuverterne ejes af Steen Jack Petersen.

FPO 611 på brev, censureret af R.A.F og på brev sendt til Irland

Udenfor Tinghúsvegur 45. En engelsk soldat sammen med 
Hansemann og hans døtre. Foto: Anita Joensen.
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huset har dannet grundlaget for designet på 

20kr frimærket. 

Hvad med personalet på de militære post-

huse? Overraskende nok kan vi identificere 

en af dem, der brugte FPO 219-stemplet 

på militærpost sendt fra Færøerne. Det er 

sergent Kenneth Williamson, NCO (None-

commissioned Officer) i Royal Engineers, 

der i en korrespondance efter krigen med en 

førende samler af færøsk filateli- og post-

historie bekræftede, at dette var blandt hans 

opgaver lige fra hans ankomst til Færøerne 

i september 1941 indtil engang i løbet af det 

følgende år. Udover at sætte stor pris på sit 

arbejde, så nød Williamson også sin udsen-

delse til Færøerne, hvor han undersøgte 

øernes natur og kultur i sin fritid. Han mødte 

også sin kommende kone der og blev en af de 

mange britiske soldater, der giftede sig med 

lokale piger. Williamsons bryllup med Esther 

Rein, den yngste datter af Niels og Hansina 

Rein fra Landavegur, Tórshavn, fandt sted i 

Havnar Kirkja den 14. marts 1944. 

Da han vendte tilbage til Storbritannien 

efter krigen, skrev Williamson  bogen ”The 

Atlantic Islands: The Faeroe Life and Scene”, 

som blev udgivet af forlaget Collins i 1948, 

og som i mange år blev anset for at være 

den absolutte engelske tekst om Færøerne. 

Brian Hague

Tre soldater som alle arbejdede på adjudant Garrison’s kontor i Tórshavn. Sergent Kenneth Williamson i midten. Til venstre 
sergent Evans og til højre korporal Skarn. Williamson var i Royal Engineers, Evans og Skarn var begge med i Royal Army 
Service Corps. Foto: Brian Hague.
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Sepac 2020: Kunstværk i 
national samling
Díðrikur á Skarvanesi (1802-65): Maa-

nens Duuer. Ca. 1840. Gouache på papir, 

38 x 24 cm. Erhvervet 1954. Listasavn 

Føroya (Færøernes kunstmuseum)

Som farvestrålende emaljearbejder står 

fuglene dér på rad og række - i profil og let 

forskudt bag hinanden på hver sin lille for-

højning. Kraftige gule, blå, grønne og røde 

felter lyser op blandt de brune og sorte fla-

der i fuglenes fjerdragt. Selv om de møn-

steragtige farveflader giver fremstillingen 

et dekorativt præg, kan vi dog godt se, at 

det drejer sig om duer. Og skulle man være 

i tvivl, bærer arket for neden påskriften: 

”Maanens Duuer” – en titel som peger på 

den fantasiverden, duerne tilhører.   

Det skrøbelige billede på papir er et ud af 

fire, der har overlevet ved noget af et mira-

kel. Papirbillederne er blevet til i første del 

af 1800-tallet og var oprindelig ophængt 

i glas og ramme i stuen hos en familie på 

Sandoy. Pga. kakkelovnsfyring faldt ram-

merne dog fra hinanden, og derefter blev 

arkene opbevaret i en gammel Bibel. Her 

glemte man alt om dem, indtil de dukkede 

op igen og blev solgt til Listafelag Føroya i 

1954. Et sidste og femte billede er senere 

kommet til museets samling som gave fra 

en anden gren af familien.

Det er også fra familien på Sandoy, vi ved, 

hvem kunstneren er, nemlig en forfader, 

der er kendt som Díðrikur á Skarvanesi. På 

grund af billedernes alder og kunstneriske 

kvalitet må han regnes som den første fær-

øske kunstner – små hundrede år før ”fær-

øsk kunst” blev til et begreb med Samuel 

Joensen-Mikines og hans efterfølgere. 

Díðrikur á Skarvanesi (1802-65) var en 

gårdskarl fra Stóra Dímun, der endte sit liv i 

den bygd på Sandoy, hvorfra han har sit til-
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Díðrikur á Skarvanesi (1802-65): Maanens Duuer. Ca. 1840. Gouache på papir, 38 x 24 cm. Erhvervet 1954.  
Listasavn Føroya (Færøernes kunstmuseum).

navn. Díðrikur í Kárastovu, som han egent-

lig blev kaldt, har dog næppe været en helt 

almindelig bondekarl, for i 1828 finder vi 

ham i København, hvorfra han tidligst kan 

være returneret i foråret 1829. Opholdet 

har givet anledning til gisninger om, at han 

skulle have været elev på Det Kongelige 

Kunstakademi.

 

Det er udelukkende de fem tegninger, der 

kendes fra Díðrikur á Skarvanesis hånd. De 

er udført i gouache, dvs. vandfarve med en 

højere pigmentkoncentration samt et hvidt 

farvestof, hvilket gør farverne dækkende, 

men også mere matte. Størsteparten af 

fuglene i Díðrikurs gouacher er færøske 

vildfugle, og de må også være udført på 

Færøerne, for ifølge ornitologen Jens-Kjeld 

Jensen optræder en hvidbroget ravn (Cor-

vus corax varius var. leucophaeus) – en nu 

uddød art - der dengang kun fandtes her. 

Forekomsten af mallemukken (Fulmarus 

glacialis) kan desuden give et praj om gou-

achernes tilblivelsestidspunkt, idet denne 

fugl først begyndte at yngle på Færøerne i 

1839.

Fugle og deres æg udgjorde et vigtigt ernæ-

ringstilskud på Díðrikurs tid, og han selv 

skød da også fugle og samlede æg, så han 

også havde motiverne for hånden i bog-

staveligste forstand. Sådan som fuglene 

står opmarcheret på rad og række, minder 

hans gouacher om plancherne i de talrige 

videnskabelige fuglebøger, der blev udgi-

vet i Europa og Amerika i det 18. og 19. 

århundrede. Hvor Díðrikur har set sådanne, 

kan ikke siges med sikkerhed, men mellem 

1835 og ’40 tjener han hos præsten for den 

nordlige del af Streymoy, og om ham ved 

vi, at han var meget naturinteresseret.  

Stilen i gouacherne er imidlertid alt andet 

end det videnskabelige fuglemaleris realisti-
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ske og detaljerede gengivelser. En dekora-

tiv stilisering i slægt med Díðrikurs kendes 

derimod fra det skandinaviske almuemaleri, 

og her kunne den svenske Dalarhäst være 

en relevant parallel. I hvert fald er goua-

chernes stil et klart bevis på, at kunstne-

ren ikke har frekventeret Kunstakademiet i 

København med dets idealer i den klassiske 

kunst. Ej heller optræder nogen Díðrikur í 

Karastovu i akademiets elevlister. 

Og ”Maanens Duuer”, hvad er så det 

for størrelser? I dag betegner det færø-

ske ”mánadúgva” en ring- eller skovdue  

Columba palumbus, men ifølge Jens-Kjeld 

Jensen var den art uhyre sjælden på Færø-

erne i Díðrikurs dage, hvor skov ikke eksi-

sterede. Derfor er der snarere tale om den 

langt hyppigere forekommende klippedue 

Columba livia. I modsætning til ringduen 

lægger den æg én gang hver måned fra 

forår og til højsommer, så det er i den pro-

saiske betydning, at ”Maanens Duer” skal 

forstås. 

Noget tyder dog på, at Díðrikur á Skar-

vanesi selv har ladet sig forføre af beteg-

nelsens poetiske karakter. På et andet ark 

optræder nemlig en meget mere realistisk 

klippedue i blålige fjerdragt. Den har nu 

måttet vige til fordel for mere fantasifulde 

og farvestrålende skabninger i Månens 

duer. 

Nils Ohrt

mag.art. i kunsthistorie

Díðrikur á Skarvanesi (1802-65): 18 fugle. Ca. 1840. Gouache på papir, 39 x 27 cm.  
Listasavn Føroya (Færøernes kunstmuseum).
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Der har altid været stor interesse for gamle 
postkort – specielt for postkort med foto-
grafier. Disse fortæller ofte historien bedre 
end ord. På Færøerne blev postkort almin-
delige før århundredeskiftet 1900 – bl.a. 
åbnede posthuset i Tórshavn i 1870 og de 
ældste fotos, der er brugt til postkort er fra 
1880’erne, hvis ikke før. Selv om telegraf og 
telefon kom til landet først i det 20. århund-
rede, så var disse kommunikationsformer 
en del dyrere end at sende et postkort til 
jul. Fødselsdags- og kondolencehilsener 
blev også tit sendt med postkort. Derfor er 
mængden og diversiteten af postkort stor.

1) Kongebroen, Østervaag, omkring 1903 
Da den danske konge, Christian den 9., som 
den første besøgte Færøerne i 1874, blev 
det område, som fik navnet “Kongebroen” 
sat i stand og der blev lavet en trappe til 
modtagelsen. Udover Jens Olsen og Jens 
í Dalis smukke stenhus, bygget 1901, ses 
Skansatangi (odde ved Skansin). Pakhuset 
er væk i dag, men en lang læmole til værn 
mod brændingen blev bygget ud fra Skan-
satangi i årene 1922-29. Bristede ankerliner 

og skibbrud var ikke usædvanlige i Tórshavn 
før havneudbygningen - samt knuste robåde 
forårsaget af brænding mellem husene.

Postkortet viser Tórshavn omkring år 1890. 
Den gamle Kommuneskole fra 1894 er 
endnu ikke blevet bygget. Kirken, Havnar 
kirkja, som blev bygget “udenfor byen” i 
1788, ses her efter ombygningen i 1865.

2) Fiskearbejde omkring år 1900
Da monopol-handelen blev nedlagt i 1856 
blev virkelysten vækket til live i hele landet. 
Resultatet blev folkevækst, flere nye bygder 
og lønnet arbejde til folket. Det traditio-
nelle bondesamfund blev historie. De første 
til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, var de 
såkaldte “Trappubrøðurnir” med sluppen 
“Fox” i 1872. En pioner i prøvefiskeri var 
dog danskeren A.W. Skibsted, købmand 
og konsul i Frederikshavn. Det var Skib-
sted-virksomheden, som byggede kajen,  
pakhuset og som ejede dette stykke “á Run-
dingi” i Tórshavn, hvor kvinderne ses arbejde 
akkord med at vaske og lægge fisk til tør-
ring. I Sydeuropa blev Færøernes vigtigste 

LONDON 2020: 
Gamle postkort
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1) Kongebroen, Østervaag, ca. 1903.

3) Skibskonvoj, Tórshavn. Kongebesøget i 1907.

2) Fiskearbejde omkring år 1900.

4) Vestervaag og Vágsbotnur, 1930erne.
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eksportvare ad flere omgange kaldt “verdens 
bedste klipfisk”.

Postkortet viser fiskestykket “Niðri á Støð” 
ejet af S. P. Petersen, Fuglefjord omkring 
1909.

3) Kongebesøget i 1907
Det var en stor begivenhed uden sammen-
ligning, da den danske konge Frederik den 
8., prins Harald og flere danske ministre og 
medlemmer af Rigsdagen besøgte Færø-
erne og de ca. 15.000 færinger i juli 1907. 
Besøget begyndte i Vágur, men senere tog 
Christian Bærendsen (den eneste færing 
i amtmandsembedet 1897-1911) imod på  
Kongebroen, hvor Christian den 9., far til 
kong Frederik den 8., også kom i land i 
1874. Tórshavn var fuld af mennesker fra 
hele landet. Med i konvojen på Færørejsen 
var “Birma” som kongeskib, “Atlanta” og 
“Geysir”. Til venstre for kongechaluppen ses 
en flagpyntet “Smiril”.
 
Postkortet viser Kongebroen fuld af menne-
sker, da kongen med følge kommer i land i 
1907.

4) Vestervaag og Vágsbotnur, 1930’erne
Vestervaag eller Frederiksvaag efter den 
danske konge, fik stor betydning i 1768, 
da Niels Ryberg valgte Tórshavn som fri-
havn. Fra Vágsbotnur blev frakt fra smug-
lerskibene bragt til Storbritannien med stor 
gevinst, hvilket skabte arbejde til Tórshavns 
indbyggere. Den kendte husrække ved 
Bryggjubakki er i dag et ikon for Tórshavn 
– bygget sent i 1920’erne. Tidligere husede 
disse bygninger forskellige virksomheder, 
men i dag bliver lokalerne brugt til caféer og 
restauranter.

Postkortet er af “Thorshavns Møbelmaga-
sin”, ejet af Peter Poulsen (Petur Snikk), det 
er sandsynligvis fra 1915. Peter, som ses stå 

i døren, var den snedker, som lavede det 
kendte “stolebensstempel” i 1919.

Álvur Danielsen
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Tinghúsvegur i Tórshavn, ca. 1890.

Maximumkort:

Kongebroen, da Frederik den 8. ankommer, 1907

Fisketørring i Fuglafjørður, ca. 1909.

Thorshavns Møbelmagasin, ca. 1915.
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. 00 298 346200
Fax 00 298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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k.Nye udgivelser 16. og 27. april og 2. maj 2020

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke:
Layout:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Andre produkter:

Europa 2020: Historiske postruter
27.04.2020
17,00 og 20,00 DKK
FO 930-931
56 x 27 mm
Anker Eli Petersen
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Storbreve på Færøerne, 0-100 gr og 
småbreve til udlandet, 0-50 gr
Selvklæbende hæfte med 6 frimærker

Prøvetryk

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke:
Format, miniark:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Militærposthus under 2. verdenskrig
27.04.2020
20,00 og 35,00 DKK
FO 932-933
30 x 40 mm
100 x 70 mm
Kári við Rættará
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve til udlandet, 0-50 gr. og  
brevpakker på Færøerne, 0-500 gr.

Sepac 2020: Kunstværk i national 
samling
27.04.2019
20,00 DKK
FO 934
40 x 30 mm
Díðrikur á Skarvanesi
Offset 
Phil@poste, Frankrig
Småbreve til udlandet, 0-50 gr.

Prøvetryk

Prøvetryk

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke:
Format, miniark:
Maleri / Design:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

H.M. Dronning Margrethe II 80 år 
16.04.2020
50,00 DKK
FO 929
40,0 x 60,0 mm
100 x 70 mm
Edward Fuglø
Offset + guld folie
Cartor Security Printing, Frankrig
Reg. breve (+ gældende posttakst)

Prøvetryk
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Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:
Værdi:
Format, frimærke:
Fotos:

Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Frankeringsmærker LONDON 2020: 
Gamle postkort
02.05.2020
4 x 12,00 DKK 
55,0 x 22,5 mm
Gamle postkort - ejes af Álvur Danielsen 
og Brian Hague
Flexotryk
Limo Labels, Danmark
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr.
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Posta Stamps deltager på følgende udstillinger: 

Deltagelse med udstillingsstempel:
 LONDON 2020, 02. - 09. maj 2020, London, England

Deltagelse uden udstillingsstempel:
 Essen 2020, 14.- 16. maj 2020, Essen, Tyskland

Sepac 2020: Plakat og postkort
I forbindelse med Sepac 2020 frimærket udgiver vi samtidig en plakat og et postkort.

Plakaten er trykt i kvalitetspapir, 420 x 297 mm (A3), og har samme motiv som frimærket: 
Maanens Duuer. Der er begrænset oplag, da vi kun har trykt 100 stk. af plakaten.

Pris: 95,00 DKK

Postkortet er 170 x 120 mm og viser et andet 
kunstværk efter Díðrikur á Skarvanesi fra 
samme periode, ”Hani og høna”.

Pris, postkort: 7,00 DKK
Pris, maksimumkort: 27,00 DKK



PS2020

Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 43

* = postfrisk, 8= stemplet

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 16.04.2020 - Dronning Margrethe 80 år - FO 929 (miniark med 1 frimærke)

PPS010420 Dronning Margrethe 80 år, miniark ust. * 50,00 7,00

FFT010420 Dronning Margrethe, miniark fdgst. 8 50,00 7,00

DDT010420 Dronning Margrethe, miniark dgst. 8 50,00 7,00

FFU010420 Førstedagskuvert m/miniark 8 55,00 7,70

WPBDROTNG Dronning Margrethe 80 år, sorttryk * 150,00 21,00

Udgivelse 27.04.2020 - Europa 2020: Historiske postruter - FO 930-931 (2 frim. + hæfte)

PPA010420 Europa 2020, sæt ust. * 37,00 5,20

FFG010420 Europa 2020, sæt fdgst. 8 37,00 5,20

DDG010420 Europa 2020, sæt dgst. 8 37,00 5,20

PPN010420 Frimærkehæfte, ust. * 111,00 15,50

FFO010420 Frimærkehæfte, fdgst. 8 111,00 15,50

DDO010420 Frimærkehæfte, dgst. 8 111,00 15,50

FFK010420 FDC m/sæt 8 42,00 5,90

FFL010420 FDC m/enkeltmærker 8 44,00 6,15

FFM010420 FDC m/fireblokke 8 155,00 21,70

FFP010420 FDC m/frimærkehæfte 8 116,00 16,25

PPB010420 4-bl, øvre marginal. ust * 148,00 20,70

PPC010420 4-bl, nedre marginal. ust. * 148,00 20,70

PPD000930 Europa 2020, ark 17KR (10) * 170,00 24,00

PPD000931 Europa 2020, ark 20KR (10) * 200,00 28,00

Udgivelse 27.04.2020 - Militærposthus 2. verdenskrig -  FO 932-933 (miniark + 2 frim.)

PPS020420 Militærposthus, miniark ust. * 20,00 2,80

FFT020420 Militærposthus, miniark fdgst. 8 20,00 2,80

DDT020420 Militærposthus, miniark dgst. 8 20,00 2,80

FFU020420 Førstedagskuvert m/miniark 8 25,00 3,50

PPA020420 Militærposthus, sæt ust. * 55,00 7,70

FFG020420 Militærposthus, sæt fdgst. 8 55,00 7,70

DDG020420 Militærposthus, sæt dgst. 8 55,00 7,70

FFK020420 FDC m/sæt 8 60,00 8,40

FFL020420 FDC m/enkeltmærker 8 62,00 8,70

FFM020420 FDC m/fireblokke 8 227,00 31,80

PPB020420 4-bl, øvre marginal. ust * 220,00 30,80

PPC020420 4-bl, nedre marginal. ust. * 220,00 30,80



PS2020

Udfyld venligst kuponen på bagsiden!

*Værdierne på frankeringsmærkerne i Collector’s Strip er 12,00, 17,00, 20,00 og 26,00 DKK.

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

PPD000932 Militærposthus, ark 20KR (20) * 400,00 56,00

PPD000933 Militærposthus, ark 35KR (20) * 700,00 98,00

Udgivelse 27.04.2020 - Sepac 2020: Kunstværk i national samling - FO 934 (1 frimærke)

PPA000934 Sepac 2020, sæt ust. * 20,00 2,80

FFG000934 Sepac 2020 sæt fdgst. 8 20,00 2,80

DDG000934 Sepac 2020 sæt dgst. 8 20,00 2,80

FFK000934 FDC m/sæt 8 25,00 3,50

FFL000934 FDC m/enkeltmærker 8 25,00 3,50

FFM000934 FDC m/fireblokke 8 85,00 11,90

PPJ000934 Postkort (1) * 7,00 1,00

FFJ000934 Maximumkort (1) 27,00 3,80

PPB000934 4-bl, øvre marginal. ust * 80,00 11,20

PPC000934 4-bl, nedre marginal. ust. * 80,00 11,20

PPD000934 Sepac 2020, helark (20) * 400,00 56,00

Udgivelse 02.05.2020 Frankeringsmærker, London 2020: Gamle postkort - 4 forskellige

PMALONDON London 2020, ust. * 48,00 6,70

PMALONDCO London 2020, Collector’s Strip* 8 75,00 10,50

FMKLONDON FDC m/sæt 8 53,00 7,40

PPJLONDON Postkort (4) * 28,00 3,90

FFJLONDON Maximumkort (4) 8 76,00 10,65

WLONDON20 Konvolut m/udstillingsstempel 8 22,00 3,10

Diverse

WDUERPLAK Måneduer, plakat 95,00 13,30

LUS002019 Sider til lux album 2019 120,00 16,80

JOS002019 Side til jul 2019 30,00 4,20

LUA002019 Lux album III m/sider 2015 - 2019 600,00 84,00

Ekspeditionsgebyr: 25,00 3,50 1 25,00

Pris i alt:
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

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

Fremover ønskes alle bestillinger og abonnementsforsendelser 

betalt automatisk med nedenstående kreditkort:

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)

Betaling (sæt venligst kryds)

• Kunder i de nordiske lande kan benytte  
vores postgirokonti i: 

København (625 9847) 
Stockholm (4115-2) 
Helsinki (800012-70845101)

- vores norske konto er desværre lukket

• Du kan også overføre betaling direkte til: 

 

Danmark, København: 9541 625-9847
IBAN: DK02 3000 0006 2598 47
SWIFT-BIC: DABADKKK

Færøerne, Tórshavn: 9870-4271212
IBAN: FO15 9870 0004 2712 12
SWIFT-BIC: SUSPFOT1

Jeg ønsker at betale med kreditkort:

Udløbsdato:

Underskrift:Beløb:

Kort nr.:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Land:

Email:

Kundenr.:

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

Antal Produkt

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

Ja, tak! Jeg ønsker at abonnere på følgende:


