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Prøvetryk

Nogen gange skabes der kunst, som får sit 

eget liv og breder sig ud over kunstnerens 

univers og endog levetid. Dette er især gæl-

dende i musikkens verden og, mest udpræ-

get, blandt værkerne af de store klassiske 

komponister. 

De klassiske musikværker er skrevet til orke-

steropstillinger af varierende størrelse og 

tiltænkt koncertopførelser for levende publi-

kum. Dette medfører en konstant nyfortolk-

ning af værkerne, betinget af dirigenternes 

forestillinger og temperament samt orke-

strenes kvalitet. 

Derudover kommer så publikums eller lytter-

nes forudsætninger til at tage stilling til vær-

kerne. Vi er alle børn af vor kulturbaggrund. 

Hvad enten det er forskelle i selve samfun-

det eller kulturelt betingede regionale for-

skelle – så vil der altid være varierende 

opfattelser af værket. 

Og det synes at være udgangspunktet for 

multikunstneren Heiðrik á Heygums illustra-

tion af Ludwig van Beethoven på dennes 

250 årsdag. Heiðrik har iført den store kom-

ponist færøsk nationaldragt, placeret ham i 

ikoniske færøske landskaber - omgivet af 

lige så ikoniske eksempler fra færøsk dyre- 

og planteliv. Tyske Beethoven som tilbragte 

det meste af sit liv i Wien i Østrig – og mulig-

vis ikke engang anede at Færøerne eksiste-

rede - er en lige så naturlig del af færøsk 

kultur, som landskabet, vinden og vædderen 

på bjerget. Hans musik har fulgt færingerne 

gennem livet, skabt associationer og påvir-

ket os, sideløbende med vore egne særkul-

turelle træk – og det er derfor naturligt for os 

at fejre den gamle mester som en af vore 

egne. 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 

Ludwig van Beethoven blev født i byen Bonn 

i det daværende kurfyrstendømme Köln, i 

det Tysk-romerske kejserrige. Han udviste 

Ludwig van Beethoven 250 år
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allerede i ung alder en usædvanlig musikali-

tet og blev undervist i musik af sin far Johann 

van Beethoven og hof-organisten Christian 

Gottlob Neefe, som også hjalp ham med de 

første famlende kompositioner. 

Som 22 årig, flyttede Beethoven til Wien for 

at studere musik hos Joseph Haydn. Han 

slog hurtigt igennem i den klassiske musiks 

hovedstad, som en usædvanlig begavet kla-

vervirtuos, kendt i de adelige kredse for sine 

improvisationer og variationer over andre 

komponisters værker, mens han selv følte 

sig frem i kompositionens kunst. I 1795 

afholdt Beethoven sin første offentlige kon-

cert i Wien og udgav kort efter sit første 

værk. 

Beethoven var en stor beundrer af den den-

gang afdøde mesterkomponist, W. A. 

Mozart og studerede ham nøje. Hans første 

kompositioner var præget af Haydens og 

Mozarts musik, men efterhånden som den 

musikalske modenhed indtraf sig, udviklede 

Beethoven sin egen stil. Det blev til et 

omfangsrigt livsværk, hvoraf det mest 

kendte er de ni symfonier, 32 klaversonater, 

5 klaverkoncerter og 16 strygekvartetter. 

Derudover komponerede han kammermusik, 

korværker og sange. 

I 1796, da Beethoven var 26 år gammel, 

begyndte hans hørelse at svigte på grund af 

en slem tinnitus. Tilstanden forværredes i de 

følgende år og det blev efterhånden svært 

for ham at spille til koncerter. Det forhin-

drede ham dog ikke at komponere – og de 

sidste 10 år af hans liv, hvor døvheden var 

nærmest total, skabte han nogle af sine 

mest elskede værker. 

Efter længere tids sygdom, døde Beethoven 

i 1827, 56 år gammel. Han regnes som en af 

den klassiske musiks største komponister, 

på højde med forbilledet Mozart. 

Buste af Ludwig van Beethoven udenfor Beethoven-Haus i Bonn. Skulptør: Cantemir Riscutia (1926-2001)
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Hans indflydelse i samtidens kulturliv var 

enorm og han står som en overgangsfigur fra 

den klassiske til den romantiske musik. 

Påvirket af Oplysningstidens frihedsidealer, 

tilføjede han et korstykke i fjerde sats af sin 

9. symfoni, baseret på Schillers ”An die 

Freude”, en smuk hyldest af menneskeslæg-

ten – en melodi som hvert barn i dag ville 

genkende som Europahymnen. 

Jo, Beethoven er absolut færing, ligesom 

han er hele verdens nationaliteter – og fortje-

ner vor ydmyge hyldest på sin 250 års fød-

selsdag.

Anker Eli Petersen

Maleri af Ludwig van Beethoven. Kunstner: Josef Karl Stieler (1781-1858)

Beethovens underskrift
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I år (2020) er det 125 år siden den første 

filmforestilling. Det var den 28. december 

1895, at brødrene Louis og Auguste Lumière 

havde deres første offentlige filmforestilling 

i Paris. 33 tilskuere var til stede. Det er i 

denne forbindelse at Posta har valgt at 

udgive en frimærkeserie hvor temaet er spil-

lefilm. Katrin Ottarsdóttir (f. 22. maj 1957) 

er færøsk filminstruktør, manuskriptforfatter 

og forfatter. I 1989 udkom hendes første 

spillefilm, som samtidig var den første spil-

lefilm lavet af en færøsk filminstruktør, 

fremstillet på Færøerne og hvor der blev talt 

færøsk i filmen.

Katrin Ottarsdóttir

Da jeg tog til Danmark efter at have taget 

studentereksamen, kendte jeg intet til nogen 

filmskole. Men så snart jeg hørte om en 

sådan, så vidste jeg at det var det, jeg skulle. 

Tanken om at mennesker ville sidde i biogra-

fens mørke og se på det, som jeg havde at 

fortælle, var forførende. Jeg har altid været 

meget glad for at skrive, men har aldrig 

været god til det talte ord. Nu fik jeg mulig-

hed for at få filmene til at tale på mine 

vegne.

Det blev hurtigt klart for mig, at jeg havde 

valgt en af de vanskeligste veje i livet for en 

færing – en færøsk kvinde. Men jeg var stæ-

dig og ville bevise at jeg kunne få film til at 

blive virkelighed, selv om ingen på Færøerne 

troede på denne 23-årige kvinde, som 

ønskede penge at lave film for. Film var 

noget, der blev lavet i udlandet.

En bankdirektør, som jeg tillod mig at sende 

en ansøgning til om støtte til en lille film, 

skulle efter sigende have ringet rundt for at 

forhøre sig om denne mærkelige og ureali-

stiske unge kvinde. Penge fik jeg ingen af. 

Jeg lånte nogen penge af min bedstemor, så 

den lille film blev dog alligevel virkeliggjort.

Film i 125 år

Prøvetryk
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Med tanke på de film, som jeg brændte for 

at få lavet, men aldrig fik finansieret, så ville 

jeg ønske at jeg ikke var pionér. Jeg ville 

ønske, at jeg boede i et land, hvor det var 

almindeligt at lave film. På Færøerne i disse 

år, var der ikke ingen at støtte sig til. Det er 

alene min stædighed, som har været driv-

kraften i alle disse år. Samt støtten fra og 

samarbejdet med manden i mit liv.

På trods af alt dette, så er det blevet til 

nogle film – against all odds. Min første spil-

lefilm blev mulig fordi der skulle være en 

nordisk filmfestival på Færøerne, og jeg syn-

tes at det var for dårligt, om der ikke var 

nogen færøsk spillefilm med, når nu Færø-

erne havde mig, en filminstruktør med en 

afsluttet uddannelse fra en af de mest aner-

kendte filmskoler i Europa “The National 

Film School of Denmark”.  Heldigvis, så var 

flere færøske kulturpersonligheder og politi-

kere enige og filmen “Atlantic Rhapsody” 

(1989), blev virkelighed som en rent færøsk 

low-budget-film. “Atlantic Rhapsody” har 

rejst verden rundt og vandt hædersprisen på 

den Nordiske Filmfestival i Lübeck samme 

år.

Det meste af tiden har det været som at ro i 

stærk strøm. Mine mest betydningsfulde 

film har jeg endnu ikke fået produceret. Til-

fældighederne har ofte bestemt hvilke film 

jeg fik mulighed for at lave og hvis jeg skal 

orke at lave flere - for mig betydningsfulde 

film - så må forholdene blive bedre. Jeg er 

kommet til den erkendelse, at jeg ikke orker 

at ro så hårdt mere. Min seneste spillefilm, “ 

Ludo” (2014), som jeg ønskede skulle være 

så personlig som mulig - den blev lavet 

næsten uden nogen penge - tog al min 

energi og sendte mig næsten ud over kan-

ten. Men filmen rejste ud i verden og vandt 

priser både i Europa og USA.

Spillefilmen, “Bye,Bye Blue Bird” (1999), 

har også rejst verden rundt og vundet priser. 

F. eks. Tiger Award på den internationale 

filmfestival i Rotterdam. Derudover blev fil-

men spillet i biografer i Tyskland, Holland og 

Japan. Den korte spillefilm, “Manden, der fik 

lov til at gå” (1995), deltog også på flere 

filmfestivaler i Europa.

At lave film er ikke et arbejde, hvor du kom-

mer og går. Det er en livsstil, som går i blo-

det. Man er hele tiden forberedt. Og hvis det 

ikke er muligt at virkeliggøre filmdrømmene, 

bliver du enten endnu mere stædig, ellers 

også bliver du virkelig sendt ud over kanten.

 

Udover spillefilmene har jeg lavet dokumen-

tarfilm om digteren Regin Dahl, billedhug-

geren Hans Pauli Olsen, multikunstneren 

Tóroddur Poulsen og forfatteren Jóanes 

Nielsen samt en børnefilm, en filminstalla-

tion, nogle musikvideoer og flere fjernsyns-

udsendelser.

Bye Bye Blue Bird, 1999

En roadmovie om de to unge kvinder, Rannvá 

og Barba, som vender tilbage til Færøerne 

efter flere år i udlandet. Filmen indeholder 

både kulørt provokation og opgør med forti-

den.

Ludo, 2014

Ludo er et psykologisk drama om en 11-årig 

pige, som er fanget mellem moderens usta-

dige sind og faderens velmenende passivi-

tet.
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Filmplakaten Bye Bye Blue Bird Foto: Blue Bird Film
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Færøsk skaktradition
Skak har gennemgået en lang udvikling og 

etableret traditioner i mange kulturer. I 

1400-tallet fandt det populære brætspil sin 

nuværende form, men har tillige udviklet 

variationer i forskellige lande. På Færøerne 

fik skaktraditionen også sine lokale særpræg 

og denne frimærkeudgivelse beskriver to af 

disse.

Firskak

I firskak er det normale skakbræt på 64 fel-

ter udvidet med tre ekstra rækker i hver af 

de fire sider, ialt 160 felter. Hver spillers 16 

brikker stilles som normalt på de to yderste 

rækker og deltagerne trækker efter tur. Der 

er fire spillere, to makkerpar overfor hinan-

den, og de må ikke give hinanden råd om 

spillet. Ellers afviger reglerne kun lidt fra 

almindelig skak. Hvis en spiller bliver sat 

mat, kan makkeren hjælpe ham fri. Lykke-

des det ikke og makkeren selv bliver sat mat, 

har parret tabt.

Firskak blev normalt spillet uden tidtagning, 

så partierne kunne blive komplicerede og 

langvarige. Der fortælles historier om, at spil 

er blevet sat til side i forsommeren og gen-

optaget om efteråret, når mændene vendte 

hjem fra sommerens fisketogter. I nogle 

bygder var firskak almindeligt og folk samle-

des for at overvære skakpartierne. Bølgerne 

kunne gå højt, hvis spillet var spændende og 

de omkringstående ikke kunne holde sig fra 

at at kommentere udviklingen på skakbræt-

tet. I dag er det kun nogle få på Færøerne, 

der mødes og spiller firskak. 

Frimærket viser brættet, der blev anvendt til 

firskak og fire hjemmelavede brikker,  

Prøvetryk
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bispur = løber, kongurin = kongen, frúgvin = 

dronningen og riddarin = springer,

Brikken »rókur«

Tårnene, der befæster hjørnerne på brættet, 

er effektive og kraftfulde brikker i skakspil-

let. De kan bevæge sig hurtigt og langt i ét 

træk. Brikken hedder »rókur« på færøsk og 

der findes forskellige teorier om oprindelsen 

af betegnelsen. 

Den indiske version af brikken hedder 

»ratha« og på persisk »rukh«, som begge 

betegner en hestetrukken tohjulet kamp-

vogn, der ofte var forstærket med sten-

vægslignende armering. 

Da spillet bliver importeret til Italien får brik-

ken betegnelsen »rocca«, der betyder tårn 

eller måske er påvirket af det angrebstårn, 

der på hjul skubbes frem mod befæstede 

mure for at indtage dem, der kaldes »torre«. 

Fortolkningen af brikken som en bygnings-

del, et tårn, overføres til andre sprog i 

Europa, for eksempel fransk »tour«, tysk 

»turm«. Efterhånden er udseendet således 

ændret til at brikken er tårnlignende. Tårn-

symbolerne er også brug på våbenskjolde, 

men i heraldikken er ligheden måske mere 

påvirket af hestehoveder, der stikker op over 

kampvognen. 

På engelsk benævnes brikken førhen som-

metider med ordet »castle«, men i dag med 

ordet »rook«, som er af tvivlsom oprindelse. 

Dette er ydermere navnet på en fugl »råge« 

(Corvus frugelia). Det ser derfor ud til, at 

denne betegnelse har påvirket det færøske 

benævnelse af brikken »rókur«. På færøsk er 

Firskak. Færøernes Nationalmuseum. Foto: Ole Wich
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dette ord yderligere betegnelse for krage-

fuglen alliken (Corvus monedula). 

Mange af de færøske skakbrikker var hjem-

melavede, udskårne i træ og forestillede 

ofte personer, også tårnene. Men noget 

kunne tyde på, at ordet »rókur«, synonymet 

for kragefuglen alliken, har påvirket den 

visuelle fremtoning som brikken i hjørnet af 

skakbrættet har fået. I mange gamle udga-

ver af skakbrikken har kunstneren skåret en 

mand med en fugl siddende på hovedet. 

Betegnelsen og udseende har bevæget sig 

fra krigskøretøj over et bygningsværk til en 

fuglehat. Således bevæger kulturmønstre 

sig i uransagelige baner.

Frímærket viser brikken »rókur« i en hjem-

melavet udgave omgivet af de kulturele-

menter udseendet er udsprungen af, 

skakbrættet, kampvognen, erobringstårnet, 

tårnet afbildet i heraldikken og den sædvan-

lige tårnbrik.

De viste skakbrikker på frimærket befinder 

sig på Færøernes Nationalmuseum  

(snr 4484.)

Ole Wich

Sort dronning truer konge. Foto: Ole Wich

Portræt af brikken "rókur". Færøernes Nationalmuseum. Foto: Ole Wich
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Messehagler II

Messehagler II – Violet og hvid 

I fjor udgav Posta de to første frimærker i 

serien om færøske messehagler i de liturgi-

ske farver– dengang i farverne rød og grøn. 

Dette års udgivelse i serien, afbilder hagler i 

violet - adventens og fastens farve – og hvid, 

julens og påskens farve. 

Den violette hagel 

Den violette messehagel i årets serie tilhører 

kirken i bygden Viðareiði på Viðoy. Kirken fik 

den i 2017, i forbindelse med at den fyldte 

125 år den 10 december - og i forbindelse 

med 500 års jubilæet for Reformationen. 

Arbejdet blev udført af Paulina M. K. 

Eliasen. 

Den violette messehagel er lavet af uldent 

materiale og er dekoreret med Lutherrosen 

for og bag, håndsyet i korssting og 

gobelinsyning. 

Lutherrosen 

Lutherrosen er et udbredt symbol for den 

protestantiske kirke. Den var Martin Luthers 

private segl og forekommer første gang i et 

brev fra 1517. Efter sigende, tegnede Luther 

selv rosen. Det sorte kors i det røde hjerte, 

symboliserer den uforbeholdne tro på den 

korsfæstede Jesus og kærligheden i budska-

bet. Den hvide rose symboliserer troens 

glæde, trøst og fred. Den blå baggrund er et 

sindbillede af åndens og troens håb om den 

himmelske glæde, som, ifølge Luther, 

begynder allerede i jordelivet. Den gyldne 

ring omkring det blå symboliserer, at den 

himmelske glæde skal vare evigt og er mere 

kostbar end andre glæder og goder. 

Den hvide messehagel 

Den hvide messehagel tilhører kirken i Kvívík 

på Streymoy. Den er strikket og dekoreret 

med et kors og en borde med forskellige 

Prøvetryk
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kristne symboler. Kirken fik denne smukke 

og enkle messehagel i 1989 og det er 

Johanna Jensen í Nýggjustovu, som har lavet 

den. 

Kors og symboler 

Den hvide messehagel er dekoreret med et 

stort kors og en borde forneden. 

Både kors og borde er endvidere dekoreret 

med forskellige symboler, hentet fra de 

udskårne tremmer i kirkens kor - som i øvrigt 

stammer fra den kirke som stod på stedet til 

1903, hvor nuværende kirke blev bygget. 

Det er lidt uklart hvad flere af tegnene sym-

boliserer, men man kan genkende nadverens 

kalk, kors og kløver, som symboliserer 

treenigheden. 

Hvidt er den ældste liturgiske farve og sym-

boliserer glæde, fest og fødsel.

Anker Eli Petersen

Lutherrosen også kaldet den protestantiske rose. Martin 
Luthers private segl. Kunstner: Anker Eli Petersen

Kirken på Viðareiði. Foto: Faroephoto
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Kirkeåret illustreret som et hjul. Design: Anker Eli Petersen

De liturgiske farver i kirkeåret
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Frankeringsmærker 
2020: Høhøsten
Suffía Nón’s fire mærker viser det traditio-

nelle arbejde vedrørende høhøsten. 

Den gamle måde at tørre hø på er blevet 

historie de fleste steder. Flere husker dog 

stadig manden på den grønne eng svingende 

med leen og ikke mindst alle småfuglene, 

som pillede orme og andre mikroorganismer 

op af markbunden efter høslet, inden de 

nyvågnede unge piger - med tanker fulde af 

drømme om kærlighed og kådhed - kom for 

at brede det dugvåde græs ud på marken til 

tørring. Således kunne en typisk tørvejrdag i 

høbjærgningstiden forløbe.

Hæssene må vi heller ikke glemme (hæs er 

et slags hegn til tørring af hø), det var hårdt 

arbejde for både kvinder og mænd. Først 

skulle græsset, når morgenduggen var for-

dampet,  bringes hen til hæssen og derefter 

skulle det op at hænge. Selv om arbejdet var 

hårdt, så var mange glade for hæssen,  for 

da græsset først var kommet op at hænge, 

så var man over det værste, og mange 

fodrappe mænd med høbyrde på ryggen har 

lovprist denne velsignede opfindelse, da det 

tørrede hø blev taget ned fra hæssene og 

bragt til høladen.

 

Græs kunne også blive tørret direkte på 

markbunden. Her kunne alle være med. 

Unge og gamle med riven i hånd hyggede 

sig, fortalte historier og pjattede med de 

mindre børn, som her gennem leg og aktivi-

tet,  fik deres første lærdom om et univers, 

hvor der både ydes og nydes. 

Hvem har ikke både set og hørt kvinden små-

skændes med sin lille høstak, hvis arbejdet 

ikke gik helt efter planen og det øverste af 

høstakken ikke blev så perfekt som ønsket, 

før båndet blev spændt henover den. 

Petur Martin Petersen

Prøvetryk
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Høbjærgningen er i gang. Foto: Faroephoto, 2014

AFLYST!

LONDON 2020
Som de fleste af vores kunder allerede er 

informeret om, så blev frimærkeudstillingen 

London 2020 på grund af den igangvæ-

rende Covid-19 epdemi aflyst eller mere kor-

rekt udskudt til 2022. 

Den planlagte udgivelse af de særlige fran-

keringsmærker med temaet "Gamle post-

kort" er således også blevet udskudt.
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Selvklistrende hæfte med 6 frimærker

Prøvetryk

Prøvetryk

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

Ludwig van Beethoven 250 år 
21.09.2020
44,00 DKK
FO 935
30 x 40 mm
80 x 60 mm
Heiðrik á Heygum
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
Storbreve til udlandet, 101-250 g

Prøvetryk

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

Frankeringsmærker 2020: Høhøst
01.10.2020
4 x 12,00 DKK 
55,0 x 22,5 mm
Suffía Nón
Flexotryk
Limo Labels, Danmark
Småbreve på Færøerne, 0-50 gr.

Prøvetryk
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ÚTRÓÐUR

Posta Stamps - deltager på følgende udstillinger: 

Deltagelse med udstillingsstempel:
 Philex 2020, 11-14 juni 2020, Paris, Frankrig*
 Nordia 2020 4-6 september 2020, Malmö, Sverige
  
Deltagelse uden udstillingsstempel:
 Sindelfingen 2020, 22.- 24. oktober 2020, Sindelfingen, Tyskland

Frankeringsmærker!
Vi tilbyder flere spændende frankeringsmærker, som udgør et yderst interessant og meget 
populært samlerområde! Posta Færøerne har udgivet frankeringsmærker siden 2008. Vi 
fortæller her om forskellige værdier, påtryk og ikke mindst hvilke maskiner, vi benytter.

Vi har to forskellige typer af maskiner:  aCons ”Frankie” og IAR - FO01.

aCon ”Frankie” har vi haft siden 2008 og de frankeringsmærker, som udkommer hvert år i 
oktober og som bliver sendt til vores abonnenter, udskrives på denne maskine. ”IAR - FO01” 
maskinen blev brugt første gang til udstillingen Nordia 2017, og herpå printes frankerings-
mærker som udgives til udstillinger med overprint på. 

Hvis du ønsker at få aCon frankeringsmærker fra IAR udstillingsmaskinen eller FO01  
frankeringsmærker fra aCon maskinen, kan disse bestilles gennem vores webshop på  
www.stamps.fo

NB! Der tages forbehold for mulige ændringer og aflysninger!

Frankeringsmærker fra aCons ”frankie”: Frankeringsmærker fra IAR-FO01 maskinen:

Vi tilbyder derudover en række andre spændende produkter med frankeringsmærker,  
herunder førstedagskuverter (FDC) og samlemapper.
Vi tilbyder derudover en række andre spændende produkter med frankeringsmærker,  
herunder førstedagskuverter (FDC) og samlemapper.



PS2020

Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 44

* = postfrisk, 8= stemplet

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 21.09.2020 - Ludwig van Beethoven 250 år - FO 935 (miniark med 1 frimærke)

PPS000920 Ludwig van Beethoven, miniark ust. * 44,00 6,15

FFT000920 Ludwig van Beethoven, miniark fdgst. 8 44,00 6,15

DDT000920 Ludwig van Beethoven, miniark dgst. 8 44,00 6,15

FFU000920 Førstedagskuvert m/miniark 8 49,00 6,85

Udgivelse 21.09.2020 - Spillefilm i 125 år - FO 936-937 (2 frimærker)

PPA010920 Spillefilm i 125 år, sæt ust. * 38,00 5,30

FFG010920 Spillefim i 125 år, sæt fdgst. 8 38,00 5,30

DDG010920 Spillefilm i 125 år, sæt dgst. 8 38,00 5,30

FFK010920 FDC m/sæt 8 43,00 6,00

FFL010920 FDC m/enkeltmærker 8 45,00 6,30

FFM010920 FDC m/fireblokke 8 159,00 22,25

PPB010920 4-bl, øvre marginal. ust * 152,00 21,25

PPC010920 4-bl, nedre marginal. ust. * 152,00 21,25

PPD000936 Spillefilm i 125 år, ark 12KR (20) * 240,00 33,60

PPD000937 Spillefilm i 125 år, ark 26KR (20) * 520,00 72,80

Udgivelse 21.09.2020 - Færøsk skaktradition -  FO 938-939 (2 frimærker)

PPA020920 Færøsk skaktradition, sæt ust. * 44,00 6,15

FFG020920 Færøsk skaktradition, sæt fdgst. 8 44,00 6,15

DDG020920 Færøsk skaktradition, sæt dgst. 8 44,00 6,15

FFK020920 FDC m/sæt 8 49,00 6,80

FFL020920 FDC m/enkeltmærker 8 51,00 7,15

FFM020920 FDC m/fireblokke 8 183,00 25,50

PPB020920 4-bl, øvre marginal. ust * 176,00 24,50

PPC020920 4-bl, nedre marginal. ust. * 176,00 24,50

PPD000938 Færøsk skaktradition, ark 17KR (20) * 340,00 47,50

PPD000939 Færøsk skaktradition, ark 27KR (20) * 540,00 75,50

Udgivelse 21.09.2020 - Messehagler II - FO 940-941 (2 frimærker + hæfte)

PPA030920 Messehagler II, sæt ust. * 32,00 4,45

FFG030920 Messehagler II, sæt fdgst. 8 32,00 4,45

DDG030920 Messehagler II, sæt dgst. 8 32,00 4,45

PPN000920 Frimærkehæfte, ust. * 96,00 13,45

FFO000920 Frimærkehæfte, fdgst. 8 96,00 13,45



PS2020

Udfyld venligst kuponen på bagsiden!

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

DDO000920 Frimærkehæfte, dgst. 8 96,00 13,45

FFP000920 FDC m/frimærkehæfte 8 101,00 14,15

FFK030920 FDC m/sæt 8 37,00 5,15

FFL030920 FDC m/enkeltmærker 8 39,00 5,45

FFM030920 FDC m/fireblokke 8 135,00 18,90

PPJ000920 Postkort (2) * 14,00 1,95

FFJ000920 Maximumkort (2) 46,00 6,45

PPB030920 4-bl, øvre marginal. ust * 128,00 17,90

PPC030920 4-bl, nedre marginal. ust. * 128,00 17,90

PPD000940 Messehagler II, helark 12KR (20) * 240,00 33,50

PPD000941 Messehagler II, helark 20KR (20) * 400,00 56,00

Udgivelse 01.10.2020 Frankeringsmærker 2020: Høhøsten - 4 forskellige

PMA002020 Frankeringsmærker 2020, ust. * 48,00 6,70

FMG002020 Frankeringsmærker 2020, fdgst 8 48,00 6,70

DMG002020 Frankeringsmærker 2020, dgst. * 48,00 6,70

FMK002020 FDC med sæt 8 53,00 7,40

FML002020 FDC med enkeltmærker 8 59,00 8,25

Diverse

WPMAMAP01 ATM Mappe #1 (2008-2012) * 134,00 18,75

WPMAMAP02 ATM Mappe #2 (2013-2017) * 178,00 24,90

PMA002019 Frankeringsmærker 2019 * 44,00 6,15

FMK002019 Fdc med frankeringsmærker 2019 8 49,00 6,85

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 Danmark, Norge, Sverige, Finland og 
Island kan benytte vores postgirokonti i: 

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

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

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

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:


