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Prøvetryk

Glimt fra posthistorien – to jubilæer 

Der er i år to postrelaterede jubilæer for Fær-

øernes vedkommende. Det første er 150 

årsdagen for det danske postvæsens postlov 

af 7. januar 1871, hvor Færøerne for første 

gang blev inddraget under dansk postom-

råde. 

Det andet jubilæum er 45 årsdagen siden 

Færøernes overtagelse af den færøske afde-

ling af det danske postvæsen. Den 1. april 

1976 blev Postverk Føroya, senere Posta, 

oprettet og ansvarlig for postomdeling på 

Færøerne, samt fremstilling af færøske  

frimærker. 

Vi har valgt at fejre de to mærkedage med et 

anekdotisk tilbageblik med brudstykker af 

den færøske posthistorie. Disse små fortæl-

linger er samlet på et miniark med tre  

frimærker. 

Postloven af 7. januar 1871 

På arkets baggrund ser vi et uddrag af den 

originale tekst til postloven af 7. januar 1871, 

printet med gotisk skrift. Denne opdatering 

af den danske postlov medførte for første 

gang organisering af postforholdene på Fær-

øerne. Før havde det været den Kongelige 

Monopolhandel som bragte posten til øerne, 

men da monopolet blev ophævet i 1856, til-

faldt denne rolle diverse private rederier, 

som med tilskud bragte posten til Færøerne. 

Udbringningen foregik via det gamle ”skjúts” 

system, hvor det var pålagt mænd fra byg-

derne runt omkring at sejle rejsende og 

bringe gods og post videre - uden eller mod 

særdeles ringe betaling. 

De første postmænd og deres postkasse 

I 1870 blev det første postkontor oprettet i 

Tórshavn med den navnkundige H. C. Müller 

som postmester. Som følge af postreformen 

i 1871, blev der året efter udnævnt tre post-

førere, som efter at posten kom til landet 

Færøsk posthistorie 150 år
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med postskibet, skulle bringe den videre 

langs tre ruter. 

Sydruten blev ekspederet af Jóhannis á 

Reyni, som bragte posten Trongisvágur i 

Suðuroy via Kirkjubøur, Sandoy, Skúvoy til 

Hvalba. Derfra gik han til Trongisvágur, hvor 

posten blev overdraget til den lokale syssel-

mand. For turen frem og tilbage, fik Jóhannis 

14 kroner. 

På vestruten var tømmermanden Jákup 

Jacobsen postfører. Han drog fra Tórshavn til 

Kvívík, hvorfra han blev roet over til Fútak-

lettur i Vágoy. Derfra gik han først til 

Sandavágur, siden til Miðvágur med ende-

station i præstegården. Jákup fik 8 kroner for 

turen frem og tilbage. 

På nordruten var Conrad Nicolaisen den før-

ste postfører. Han drog fra Tórshavn med 

båd til Søldarfjørður i Eysturoy, gik til Lorvik, 

hvorfra han blev flyttet med båd til Klaksvík 

i Borðoy. Conrad fik ca. 10 kroner for hver 

tur. Alle tre postførere skulle vente 12 timer 

på endestationen, før de vendte tilbage til 

Tórshavn. Posten blev bragt ud syv gange 

om året. 

Hver postfører skulle kunne bære 25 kilo 

post med sig og til dette formål, havde de 

hver sin postkasse som blev båret på ryggen, 

lige som den traditionelle færøske ”leypur”. 

Kasserne var forholdsvis store og posten 

fyldte sjældent ret meget, så den blev også 

brugt til at opbevare postførerens tøj og 

andre personlige ting. På frimærkearket ses 

Conrad Nicolaisens postkasse, mærket 

”Thorshavn – Norderøerne”. Kassen findes i 

dag på museet i Klaksvík. 

Tornysteret 

Postførernes kasser var uhåndterlige og alt 

for store til postmængden i 1870'erne. Der 

var aldrig pakker, kun breve og de fyldte ikke 

alverden. Petur í Mattalág, søn til Jóhannis á 

Post samt rejsende bliver sejlet i land i Vágur på Suðuroy
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Reyni, som afløste sin far som postfører på 

sydruten, skrev derfor til det danske postvæ-

sen om de ikke kunne få noget mindre til at 

transportere posten i. Han fik tilsendt et tor-

nyster af sælskind, lidt større end et barns 

skoletaske – og i dette var der plads til al 

post til Færøernes sydlige halvdel. Først 

efter 1890 øgede postmængden så meget, 

at der skulle tre – fire mand at betjene den 

sydlige rute. Det omtalte tornyster er afbil-

ledet på frimærket til venstre. 

Postsejlerne 

Især de nordligste postruter var notorisk 

vanskelige, til tider direkte farlige i postvæ-

senets tidlige dage. Især der hvor man skulle 

forcere høje bjerge eller bringe posten med 

båd. 

I 1927 eller 28 kom postføreren Marius í 

Áranstovu til bygden Mikladalur på Kalsoy, 

som er kendt for sin voldsomme brænding. 

De var to mand på postkutteren og Marius 

sejlede alene ind til landingspladsen med 

kutterens færgebåd. Der var som sædvanlig, 

voldsom brænding og postomdeleren i byg-

den, Jóan Magnus Eliasen sprang derfor ned 

i jollen for at hjælpe Marius at få posten i 

land. Pludselig blev Jóan Magnus slået over-

bord af en voldsom bølge og forsvandt. 

Marius stak hurtigt åren i søen og rørte runt 

med den under båden – og på en eller anden 

måde fik Jóan Magnus fat i den og blev hevet 

ombord igen. Historien fortæller, at prov-

sten, Jákup Dahl, skulle med postbåden til-

bage til Klaksvík den dag, men blev så 

chokeret af hændelsen, at han ikke vovede 

at springe ned i den lille båd. 

”Abbabilur” - bedstefars bil 

I 1927 indgik postvæsenet aftale med kom-

munen i bygden Gøta på Eysturoy om at 

sørge for kørsel med post til Gøta og 

Fuglafjørður. Posten blev hentet i Søldar-

fjørður eller Skipanes ved Skálafjørður. 

Postbilen skulle også medtage fragt og pas-

sagerer på ruten. Chaufør på postbilen blev 

Poul Kristoffer Poulsen fra Gøta. 

Bilen på frimærkearket fik Poul Kristoffer i 

1935. Den gik under navnet ”Abbabilur” 

(bedstefars bil), fordi Pouls barnebarn Petra 

ikke kaldte den andet – og navnet blev hæn-

gende ved. Petra blev i øvrigt gift med 

radiodirektøren Niels Juel Arge og er i skri-

vende stund lige blevet oldemoder. Perso-

nerne i bilen er chauføren Poul Kristoffer og 

passageren ”Kunoyar” Johanna. 

Som man kan forestille sig, så var forhol-

dene til bilkørsel ikke de bedste i de dage. 

Især efter regn, havde vejen op mod bjerg-

passet ved Gøta tendens til at gå i opløs-

ning. Nogen gange var forholdene så 

slemme, at mænd måtte gå foran bussen og 

fylde de værste huller med sten. Således 

forsvandt de fleste stenbesatte tørveskjul 

langs ruten. 

Det var heller ikke usædvanligt at passage-

rerne måtte dele pladsen med får og gæs. 

Engang bragte Poul Kristoffer endog en stor 

slagtet tyr med fra Fuglafjørður. Hovedet og 

klovene var skåret af og indvoldene fjernet 

fra tyrekroppen, men den fyldte så meget, 

at passagererne til postbåden i Søldarfjørður 

måtte sidde på den hele vejen fra Fuglafjørður 

og Gøta. 
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Rødjakkernes udmarch 

Postbudene var i Tórshavn har altid været en 

del af bybilledet. Måske lidt mere synlige før 

overtagelsen af postvæsenet, på grund af 

de karakteristiske danske postuniformer. 

Det kunne minde lidt om en festlig embeds-

mandsparade, da Tórshavns postbude i sam-

let flok forlod det gamle hovedpostkontor i 

centrum, for at begive sig ud på deres ruter. 

Seniorerne i sorte bukser, rød jakke, slips og 

kasket, til tider også i rød frakke – aspiran-

terne i sort frakke med sølvknapper og 

kasket. Den røde postjakke blev kun brugt i 

Tórshavn. I resten af landet var den sort. De 

thorshavnske postbude brugte også unifor-

men når en kollega blev begravet. Endog 

efter overtagelsen er der et eksempel på at 

den danske uniform blev brugt. 

Da postvæsenet blev færøsk, blev den dan-

ske uniform lagt til side. Der var dog undta-

gelser. De ældste postbude kunne fortsætte 

som danske tjenestemænd, der i princippet 

var udlånt til Postverk Føroya - og derved 

fortsætte med at bruge den røde danske uni-

form. Det var f. eks. tilfældet for den kendte 

postmand nede i centrum, Eiler Rubeksen, 

som ses forrest på frimærket. Han fortsatte 

med at bruge uniformen til han blev pensio-

neret. 

Blåfrakkernes indmarch 

Nutidens postbude skal ikke længere forcere 

høje bjerge til fods, eller krydse forræderiske 

sunde og fjorde med robåd. Men vind og 

vejrforhold er de samme og arbejdsforhol-

dene til tider barske. Desuden har man ikke 

samme kancellitraditioner på Færøerne, så 

efter overtagelsen ændrede uniformeringen 

sig gradvist i en mere praktisk og hverdags-

agtig retning. De første færøske uniformer 

bestod af en sort vindjakke og sorte bukser. 

Det har med tiden udviklet sig til den nuvæ-

rende form, en azurblå vandtæt vindjakke 

Personalet på posthuset i Tórshavn i 1960erne
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med mørkeblå ærmer med refleksbånd - og 

Postas logo på brystet. Bukserne er sorte 

arbejdsbukser med store sidelommer og 

refleksbånd på benene. Indenfor jakken 

bærer postbudet enten en azurblå sleece 

jakke, som også bruges som jakke om som-

meren, eller en mørkeblå sweater med logo 

på brystet. 

Slanias skitse 

Samme år som den færøske afdelig af Post 

Danmark blev til Postverk Føroya, udgav 

man de første rent færøske frimærker. Moti-

verne var: det færøske flag, en færøsk robåd 

i et bådehus og et postbud fra gamle dage. 

Det tredje frimærke på jubilæumsarket er en 

hastig skitse af mestergravøren Czesław 

Słania, som graverede alle tre frimærker det 

år. Skitsen forestiller robåden og i margenen 

står skrevet: ”Hofgravør CZ. Slanias forslag 

til inskriptionens placering. 10.9.75.”

Postskilt fra Tórshavn 

Nederst i arkets højre hjørne ses et slidt 

postskilt fra ekspeditionen i Tórshavn. Vi 

lader det stå som en varde over den færøske 

posthistorie – hærget af tidens tand, af vind 

og vejr og fuld af rigtig gode historier.

Anker Eli Petersen

1. april 1976. Lagmand Atli P. Dam til højre for Conrad Nicolaisens postkasse. De to andre er B.M. Andersen og Esbern Midjord

Postskilt fra ekspeditionen i Tórshavn
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Transplanteret - indvandrerhistorier 
Som ø-nation har Færøerne en lang historie 

med både ud- og indvandring. Selv færin-

ger med de dybeste rødder på Færøerne har 

forfædre, der kom andre steder fra: Norge, 

Danmark, Skotland, Irland. At rejse hjem-

mefra og bosætte sig et nyt sted er en uni-

versel menneskelig erfaring, som skulptøren 

Joel Cole – en færøsk amerikaner – hylder i 

denne frimærkeserie.

Cole, født i 1968, kom første gang til Fær-

øerne fra USA i 1986 på et skoleudveks-

lingsophold i et år. Han besøgte derefter 

Færøerne hvert år frem til 2011, da han flyt-

tede permanent til Færøerne. Han bor nu i 

Saltnes sammen med sin færøske kone. 

Han har fem børn, alle med færøske rødder.

I denne serie på seks frimærker, hylder Cole 

selve indvandringen, både som et universelt 

element i menneskets historie og gennem 

sin egen personlige historie. I sit arbejde 

med træ, som er fældet i hans egen stat 

Minnesota, bruger Cole skovbrugets sprog 

under henvisning til  indvandringens proces: 

det at blive taget op med rod, at blive trans-

planteret, at blive formet, at visne, at vokse, 

at trives og at blomstre. Hele denne rejse 

lige fra chokket over at sige farvel til det vel-

kendte og til at slå rødder i ny muld, bliver 

der reflekteret over i en serie kaldet “Trans-

planted”, som består af halvtreds skulptu-

rer. De seks skulpturer af denne serie, som 

bliver vist på frimærkearket, er disse: “Torn”, 

Casual Alien”, “Round My Edges”, In My Fat-

hers Footsteps”, Floral Fireworks” og “Full 

Circle”. Hver enkelt skulptur repræsenterer 

en fase i overgangen fra at være en frem-

med og til at blive borger. Hver enkelt skulp-

tur indeholder elementer både fra Coles 

fødeland og hans adopterede hjemland.
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For Cole giver selve processen, det at finde 

og høste kildematerialet, mening til hans 

værker. Han voksede op i byen Shakopee, der 

er navngivet efter en gren af Dakota-stam-

men, ikke langt fra Mississippi-floden. Ved 

Mississippi-flodens stejle flodbred vokser 

gamle løvtræer som sukker ahorn og val-

nøddetræer i rigeligt mål. Der finder han 

tømmer, f.eks. træer, som er knækkede 

eller er i slutfasen af deres livsforløb, som 

han bruger som råmateriale til sine værker. 

I denne serie har han også brugt råt, skåret 

og afpudset færøsk basalt - en stensort, 

der udgør et af de primære materialer, som 

disse vulkanske øer i Nordatlanten består af. 

Hver skulptur står på et fundament af dette 

gamle materiale.

Det meste af det træ, som han skulpterer, er 

sukker ahorn – kompakt og med fine årringe. 

Det er også kendt som sten ahorn. Denne 

træsort, som er naturligt forekommende 

i Minnesota, har fået sit navn – sukker 

ahorn – fordi det også producerer i rigelige 

mængder af sød plantesaft, som kan koges 

ind til ahornsirup. Dette var velkendt for de 

indfødte af Dakota-stammen, som lever i 

området i dag og som levede der i tusindvis 

af år før indvandrerne fra Europa ankom.

For Cole vækker dette træ genklang i hans 

egen historie. Det er også rejst langt væk 

hjemmefra og er også blevet kraftigt trans-

formeret af rejsen. Bevæget af sin egen 

erfaring som indvandrer og sin taknemlighed 

for den gave, som hans adopterede hjem 

har givet ham, har Cole skabt denne serie 

af skulpturer, som en hyldest til det at blive 

omplantet (transplanteret) – til eventyret og 

spændingen, afkaldet, transformeringen og 

glæderne ved at tilpasse sig og adoptere et 

nyt hjemland.

Færøerne har et af de mest homogene 

befolkninger i verden; dets ca. 50.000 

indbyggere er næsten allesammen af 

Kunstneren Joel Cole i sit værksted. Photo: Finnur Justinussen
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skandinavisk eller irsk/skotsk afstamning. 

Overraskende nok er der, blandt det lille 

fællesskab af indvandrere på øerne, ca. hun-

drede forskellige nationer repræsenteret.

Mens han lavede research for dette projekt, 

har Cole talt med mere end 50 indvandrere 

til Færøerne. Han har samlet deres tanker og 

tilføjet disse til sit eget indtryk af oplevelsen 

af at tilpasse sig et liv så langt væk fra sin 

oprindelige hjemstavn. De temaer som duk-

kede op i disse samtaler, var med til at forme 

idéen bag hver enkelt skulptur.

Coles værker er tidskrævende og er kulmi-

nationen af en lang tankeproces samt fysisk 

arbejde. “Temaerne præsenterer sig selv, 

når jeg ser på det materiale, som jeg har 

foran mig”, siger Cole, som ser sig selv som 

en intuitiv abstrakt kunstner. “Former gen-

tages og repræsenterer idéer og de antyder 

hvilke ting, de kan blive til. Jeg modtager 

disse subtile forslag og mediterer over dem 

i ugevis. Når en idé eller tema begynder at 

tage form, forpligter jeg mig til at udtrykke 

det i materialet”.

”Som en, der har haft en vellykket immi-

gration til et nyt land, så har jeg fået en 

indgående forståelse for de prøvelser og 

trængsler folk gennemgår, når de vælger at 

immigrere”, siger Cole. “Jeg kan også sym-

patisere med dem, som gennemgår denne 

proces mod deres vilje, tvunget på flugt på 

grund af krig, fattigdom, sult eller vold”.

“Efter at have boet på Færøerne i næsten 

ti år, er jeg taknemlig for min familie, mine 

venner, mit arbejde som lærer og kunstner 

og generelt med min rolle i samfundet”, 

siger han. “Denne taknemlighed har fået 

mig til at tænke på den proces, som jeg har 

været igennem, hvilket er inspirationen bag 

denne serie.”

Chris Welsh

De to skulpturer: Round my Edges og Full Circle. Foto: Finnur Justinussen
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FØROYAR 17KR

Kirkja 2021

FØROYAR 27KR
Hattarvík 2021

En ø, to ansigter
Fugloy er Færøernes østligste ø, men til for-
skel fra andre færøske småøer er hun delt i 
to – med to bygder med hver deres identitet. 
Begge bygder er uden tvivl ældgamle, men 
mens Hattarvík vist nok er det oprindelige 
navn for bygden, så er navnet Kirkja yngre. 
Det oprindelige navn, har nok været Kirkju-
bøstaður eller Kirkjubólstaður. Hundebre-
vet, en forordning fra omkring år 1400 som 
omhandler hundehold på Færøerne, omtaler 
bygden som Bø. 

Det er ikke nemt at vide hvordan ejendoms-
forholdene har været i gammel tid, men i 
dag har Hattarvík et marketal på 27, hvoraf 
23,5 er såkaldt kongsjord, dvs. offentlig 
jord og 3,5 er odelsjord, dvs. privat ejen-
dom, medens det i bygden Kirkja forholder 
sig anderledes. Kirkja har et marketal på 
20, hvoraf 3 er kongsjord og 17 er odelsjord. 
Hattarvík er derfor en såkaldt kongsbygd og 
Kirkja en såkaldt odelsbygd. Dette har uden 

tvivl påvirket folkesjælen i de to respektive 
bygder.

Også landskabet omkring de to bygder er 
meget forskelligt. Hattarvík ligger i en bue 
ved en lille vig. Kirkja ligger udstrakt på 
en fjeldside. Hattarvík ligger gemt blandt 
fjelde og ses ikke fra nogen anden bygd. De 
fleste huse i Hattarvík har udsigt til åbent 
hav, dog kan enkelte huse se Eysturhøvdi,  
øst- spidsen af naboøen Svínoy. Kirkja ligger 
åben på sydsiden af øen. Alle huse i bygden 
har storslået udsigt over naboøerne Svínoy, 
Borðoy og Viðoy. Få steder på Færøerne har 
så flot udsigt som bygden Kirkja. Derfor er 
bygden meget populær som fritidssted.

Ud fra et geologisk synspunkt, så er det som 
kaldes Fugloy/Svínoy-sill det mest inter-
essante ved øen. Fugloy/Svínoy-sill består 
af smeltet lava, som er presset op mellem 
andre lag af lava. Den er delt i to og er et 
bevis på at de to øer en gang har været en ø. 
Når man sejler forbi Selnes på Svínoy, kan 

Kirkja og Hattarvík 
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man tydeligt se dette fænomen i fjeldet og 
det kan også ses i forbjerget mellem Kirkja 
og Hattarvík. Ovenover Hattarvík er fæno-
menet igen meget tydeligt, og har der fået 
navnet Gullheygur (Guldhøjen).

I Gullheygur ligger ifølge sagnet lindormen 
og ruger over en masse guld, den er blevet 
forhekset af troldkællingen Steinvør. Ormen 
hviler hovedet på Øskudunga (Askedyngen) 
tæt ved åen Kellingará (Kællingens å). Dette 
sagn stammer fra Harald den Hårfagres 
tid, ca. år 900. Nogle århundreder senere 
bliver Hattarvík kendt for Floksmændene, 
en gruppe af fire oprørsmænd, der tog 
magten i Fugloy og ville underlægge sig 
hele Færøerne. Det velkendte citat “Det er 
smukt at sejle fra Eystfelli”, det stejle for-
bjerg ved Hattarvík, blev sagt af Sjúrður við 
Kellingará - en af de fire floksmænd. I det 
17. århundrede er Hattarvík kendt for helten 
og stormanden Justinus og hans søn Jógvan, 
der blev lagmand i 1629. Fugloy-bogen – en 

samling af 97 kvad, blev også skrevet af 
Hanus, bonden på gården ved Kellingará 
tidligt i det 19. århundrede.  Hattarvík har 
sandelig opfostret mange talentfulde men-
nesker i fordums tider.

I forhold til Hattarvík, så kan Kirkja prale 
med trolde og huldrefolk, som gemmer sig 
i tuer og høje. En stor del af det historiske 
område i Kirkja er forsvundet i havet, fordi 
bygden ligger så åben for havet og vinden. 
Ulykkesdagen i vinteren 1818 var det lige 
ved at havet gjorde en ende på Kirkja, da 
seks mænd fra Kirkja døde i en bådsulykke. 
Denne hændelse blev allerede året før spået 
om af den trolddomskyndige ”Femte” i Hat-
tarvík. I en bestemt familie fik den første-
fødte søn altid navnet Hanus , dette var den 
femte i rækken og han var kendt for sine 
trolddomskunster. Det kunne måske være 
Fjørutrøllið (strandtrolden) som Femte tidli-
gere havde været i clinch med? Efter denne 
ulykke var der ingen arbejdsduelige mænd 

Bygden Hattarvík med forbjerget Eystfelli til højre. Foto: Fotostudio
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efter i bygden og bygden var tæt på at dø 
ud. Kort tid derefter mistede bygden kirken, 
som formodentlig have stået på samme sted 
i flere århundreder. Den blev i 1833 flyttet til 
Hattarvík.

Men tiderne skifter. Hattarvík – bygden, der 
havde det meste af øens jord – hang fast i 
det gamle samfund, medens Kirkja i løbet 
af det det næste århundrede oplevede stor 
fremgang og blev den større bygd. Mænd 
flyttede til fra andre bygder – også fra Hat-
tarvík og fyldte de tomme huse i Kirkja. I 
1925 boede der 148 mennesker i Kirkja, det 
er det største indbyggertal nogensinde og 
i 1933 fik bygden igen en kirke på samme 
sted, som de tidligere kirker havde stået. I 
nyere tid har det været Kirkja som har fostret 
store digtere og politikere. Bygden fik skole 
allerede i 1888, hvorimod Hattarvík ikke fik 
sin skole førend i 1925.

I dag er Kirkja hovedbygden i Fugloy. Der bor 
flere mennesker og de offentlige opgaver er i 
det store og hele samlet i Kirkja. Bygden har 
elektricitetsværk, butik, skole, restaurant og 
kommunekontor. Skolen i Hattarvík brændte 
desværre ned for nogle år siden. Den er nu 
genopbygget og fungerer i dag som fælleslo-
kale og huser de offentlige toiletter i bygden. 
I Hattarvík har man de seneste år oparbejdet 
en turistvirksomhed, som er baseret på lokal 
madproduktion og gammel kulturhistorie. 
Således kan traditionen også være et aktiv 
i nutiden.

På trods af den rige historie, så ser fremti-
den ikke lys ud for hverken Hattarvík eller 
Kirkja. Gennem den sidste halvdel af det 20. 
århundrede har de to bygder tabt kapløbet 
med moderniseringen og indbyggertallet er 
faldet støt. Uden en fast forbindelse bliver 
de to bygder fritidsbygder om nogle årtier.

Sámal Matras Kristiansen, sept. 2020.

Bygden Kirkja med Eysturhøvdi, på naboøen Svínoy i baggrunden Foto: Fotostudio
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Landevejen under havets bund 
Den 21. februar 2017 udløste landstyre-
manden Henrik Old den første sprængning 
i det største tunnelprojekt på Færøerne 
nogensinde. Det skete i bygden Strendur på 
Eysturoy – og i første omgang blev der boret 
og sprængt en 1,7 km lang tunnel ned under 
havets overflade og ud til et fikspunkt midt 
under fjorden Skálafjørðurs udmunding. Kort 
tid efter, den 27. april 2017, begyndte arbej-
det med at bore og sprænge en 7,5 km lang 
tunnel fra bygden Hvítanes nord for Tórs-
havn på Streymoy. Denne tunnel havde kurs 
mod samme fikspunkt under Skálafjørður 
som den fra Strendur. 

En rundkørsel under havet 
Den 11. december 2017, nåede tunnelar-
bejderne fra Strendur frem til fikspunktet, 
hvor der, utrolig nok, skulle laves en under-
søisk rundkørsel. Årsagen er, at der fra 
Eysturoy skulle være to tunnelmundinger, 
en i Strendur på vestsiden af Skálafjørður, 
den anden i Saltnes ved Runavík på fjor-
dens østside. Man borede en cirkelformet 
rundkørsel omkring fikspunktet, med en 
stensøjle i centrum. Derefter blev to nye 
projekter startet. Et team begyndte at bore 
og sprænge en 2,2 km. lang tunnel op mod 

Saltnesudmundingen, mens andre begyndte 
at bore og sprænge sig sydpå, mod den 
igangværende boring fra Hvítanes. 

Møde under havets bund 
Fredag den 7. juni 2019 mødtes boreteam-
ene fra Eysturoy og Streymoy et sted under 
havbunden mellem de to store øer. Da den 
sidste sprængning var overstået, havde man 
lavet en undersøisk tunnel med tre mundin-
ger – hvor hovedtunnellen er 11.250 meter 
lang (36.909 ft.) Af sikkerhedshensyn er 
hældningen op og ned højst 5%. Tunnellens 
højeste punkt ligger 15 meter (49 ft) over 
havet, mens dens laveste punkt ligger 187 
meter (614 ft) under havets overflade. 

Da bore- og sprængningsarbejdet var 
overstået, startede man arbejdet med at 
anlægge veje i tunnellen samt færdiggørelse 
i det hele taget. Sideløbende med selve tun-
nelprojektet, er der foretaget omfattende 
vejanlæg ved tunnelmundingerne. 

Funktion 
I modsætning til de to andre undersøiske 
tunneller, den første forbinder Vágoy med 
Streymoy – den anden Klaksvík på Borðoy 

Eysturoytunellen
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med Lorvík på Eysturoy - er Eysturoyartun-
nilin ikke lavet for at afløse en færgerute. 

Der er i forvejen vejforbindelse fra Tórshavn, 
gennem en tunnel i Kaldbaksbotnur og så 
langs Streymoys østkyst op til broen over 
sundet til Oyrarbakki på Eysturoy siden. 

Men den gamle rute er lang og på sine steder 
vanskelig, især om vinteren og i stormvejr. 
Eysturoyartunnelens funktion er at gøre 
denne rute overflødig for transportsektoren 
og pendlere fra Eysturoy og Klaksvík. 

Kortere vej, trafiksikkerhed og 
mindre udslip
Fra de steder hvor tunnelmundingerne står i 
Runavík og Strendur, er der langs den gamle 
rute, 55 kilometer til Tórshavn dvs. ca. 54 
minutters kørsel. Med den nye tunnel er 
ruten kun 17 kilometer og køretiden forkor-
tet til 16 minutter. Køreafstanden fra Tórs-
havn til Klaksvík er 73 kilometer langs den 
gamle rute og ca. 68 minutters kørsel. Med 
den nye tunnel, er ruten 35 km og køretiden 
forkortet til 41 minutter. Dette vil forbedre 

pendlernes og godstransportens forhold, 
både med hensyn til køretid og trafiksikker-
hed. Den kortere strækning fører i øvrigt til 
formindsket CO2 udslip, så argumenterne 
for Eysturoyartunnellen er stærke. 

Kunst under havets bund 
Som før nævnt, kommer tunnellen at inde-
holde en undersøisk rundkørsel. Midt i 
rundkørslen står en enorm basaltsøjle og 
bygherren kontaktede den kendte færøske 
kunstner Tróndur Patursson og bad ham 
komme med et forslag til udsmykning af 
søjlen. Paturssons løsning var at lave en 
danse-ring af stål – figurer som træder den 
færøske dans, oplyst bagfra med skiftende 
kulørt lys – og som kommer at kaste dan-
sende skygger på basaltsøjlen, når bilernes 
forlygter fejer over dem. 

I et af omkvædene til de lange danseviser 
bliver der sagt, at ”ingen træder dansen 
under mulde” - men under havets bund er 
der ingen smalle steder.

Anker Eli Petersen

Tunnelmundingen ved Saltnes i Runavík på Eysturoy
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Test proof

En lille, lettere skrøbelig udseende ældre 
dame i hat og frakke, som smilede venligt og 
hilste, når man mødte hende i byen. Sådan 
husker jeg Andrea Árting, en af den færø-
ske arbejderbevægelses absolutte frontfi-
gurer. En kvinde med bestemte meninger 
om sociale forhold og som aldrig holdt sig 
tilbage fra at tale magten lige imod. 

En lille skandale og en god familie 
Andrea Árting blev født udenfor ægteskab 
den 23. december 1891 i Tórshavn. Hendes 
far var Jacob Johansen (1860-1900), redak-
tør for Færøernes største avis, Dimmalæt-
ting - og moderen Súsanna Rasmussen 
(1873-1940). 

Fødslen var lidt af en skandale i det Tórs-
havnske borgerskab, den 31 årige redaktør 
var ikke gift med den 18 årige moder – og 
han forlod Færøerne kort tid derefter. 

Den lille Andrea kom til sin moster, Trine, 
som var gift med den kendte tórshavnske 

bådebygger Elias Johansen, populært kaldt 
Elias í Rættará, og blev opfostret sammen 
med deres børn. Da mosteren Trine døde, 
giftede Elias sig igen og flere børn kom til. 

Socialist og arbejdsgiver 
Andrea havde et godt forhold til familien og 
især fosterfaderen. Elias í Rættará var aktiv 
politisk og kulturelt - og lidt af et paradoks 
i tiden. Selv om han var arbejdsgiver med 
mange folk i arbejde, havde han socialistiske 
synspunkter og idealer. 

Der er ingen tvivl om, at Elias í Rættará kom 
til at påvirke børnenes og Andreas politi-
ske holdninger og vækkede hendes sociale 
bevidsthed og retfærdighedssans. 

Der blev læst og diskuteret meget i hjemmet 
om politik og samfundsforhold i øvrigt. 

Fisk og tuberkulose 
14 år gammel blev Andrea færdig med skole-
gangen. Hun var en kvik og velbegavet elev 

Andrea Árting 
Havnar Arbeiðskvinnufelag 85 år - 1936-2021

Prøvetryk
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og lærerne anbefalede, at hun skulle tage en 
læreruddannelse. Men det var der ikke råd 
til – og i stedet kom hun ud at arbejde i fiske-
industrien. 
17 år gammel blev Andrea ramt af tidens 
svøbe, tuberkulose og tilbragte næsten to år 
på Sanatoriet lidt udenfor Tórshavn. 

Tjenestepige i København 
Efter sanatorieopholdet, omkring 1911, rejste 
Andrea til Danmark, hvor hun de næste 
seks år var tjenestepige i København. Ved 
den tid kæmpede de danske kvinder for 
deres bogrlige og politiske rettigheder og da 
Andrea i 1917 vendte tilbage til Tórshavn, 
var hun påvirket og inspireret af den danske 
kvindekamp. 

Hun var overbevidst om, at kvinder kunne 
det samme som mænd - og hun ville ville 
gøre op med tilbageholdenheden. Det var 
uden tvivl dette, som fik hende til at arran-
gere, for første gang nogensinde, kaproning 
for kvinder til olaj i 1918. En skik, der har 
holdt sig lige siden.

Kaptajnsfrue og digter 
I 1922 giftede Andrea sig med Jóhannes 
Árting fra Toftir, som hun havde mødt nogle 
år forinden. Jóhannes var kaptajn, sejlede 
med færøske og udenlandske skibe og var 
meget borte. De to fik fire børn sammen og 
Andrea blev nu hjemmegående husmor for at 
tage sig af børnenes opvækst. I de følgende 
år, engagerede hun sig i nationalbevægelsen 
og lærte sig selv at skrive færøsk. Blandt 
andet skrev hun digte, det mest kendte er, 
”Dunandi aldan mót klettunum brúsar,” som 
hun iøvrigt selv gjorde en melodi til - hand-
ler om færingernes problemfyldte forhold til 
deres livslinie, det forræderiske hav. 

Skæbnen banker på 
Andrea havde sit på det tørre. Hun var nu 
i fyrrerne, godt gift med en skibskaptajn, 
hjemmegående og en del af Tórshavns 
bedre stillede borgerskab. Men hun kunne 
ikke lukke øjnene for hvad der skete runt 
omkring hende. 

Den verdensomspændende finanskrise i 
trediverne, ramte også Færøerne som en 

Andrea Árting. Foto: Kalmar Lindenskov
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forhammer. Fiskeeksporten svandt ind til 
næsten ingenting og trediverne var præget 
af omfattende arbejdsløshed og social nød 
over hele landet. 

I Tórshavn var arbejdsløsheden på næsten 
70%. Lønningerne var lave og fagforeni-
nerne var under pres. Lavest af alle, blev de 
arbejdende kvinder aflønnet. Mens mæn-
dene fik en krone om timen og arbejdsdagen 
var 8 timer, fik kvinderne kun 30 øre i timen 
og arbejdsdagen var på 12 timer – altså 
det halve døgn til sulteløn. Der var ingen 
arbejdsløshedsforsikring i de dage og lagtin-
gets vilje at gennemføre sådanne ændringer 
ikke til stede. 

I 1936 startede de arbejdende kvinder i Tórs-
havn fagforeningen ”Havnar Arbeiðskvin-
nufelag” (Tórshavns arbejdskvindeforening) 
i et desperat forsøg på at afhjælpe de usle 
arbejdsforhold. Men det gik som forventet. 
Arbejdsgiverne lagde pres på bestyrelse og 
forkvinden i foreningen og truede, ikke bare 
med arbejdsløshed, men også med den 
kredit som de fleste havde i deres arbejdsgi-
vers forretninger. 

Mange var også gift med arbejdsmænd og 
fiskere, som havde samme arbejdsgiver 
og disse risikerede også konsekvenser for 
kvindernes kamp. Den eneste mulighed de 
desperate kvinder havde, var at få fat i en 
frontfigur, med sine meningers mod - og 
som ikke kunne sættes under pres. 

Og så en dag i 1937 blev der banket på 
Andrea Ártings dør. 

Uden betænkning og forbehold svarede 
Andrea ja til forespørgslen om hun ville 
påtage sig stillingen som forkvinde i Havnar 
arbeiðskvinnufelag. Selv om hun ikke selv 
manglede noget, kendte hun udmærket 

arbejdskvindernes usle forhold og ud- 
mattende hverdag – det var jo forhold hun 
selv var kommet fra. 

Der har nok lydt et og andet højlydt suk bag 
arbejdsgiverdøre morgenen efter, da det 
rygtedes i byen, hvem der nu stod i spidsen 
for de arbejdende kvinder. 

En kort proces 
Andreas ilddåb ved lønforhandlingene året 
efter blev en kort proces. Så at sige alle 
arbejdende kvinder i Tórshavns fiskeindustri 
havde nu meldt sig ind i arbejderforeningen. 

Kvinderne orienterede arbejdsgiverforenin-
gen om, at de ville forhandle om lønforhø-
jelse og kortere arbejdstid. Da arbejdsgiverne 
nægtede, varslede Andrea og kvinderne 
strejke og orienterede de enkelte arbejds-
pladser om at der ikke ville blive arbejdet 
dagen efter. Forligsmanden blev tilkaldt og 
forhandlingerne startede. 

Da arbejdsgiverne underbød, forhøjede kvin-
derne, efter Andreas egne udsagn, kravet. 
Kort tid efter accepterede arbejdsgiverne en 
forhøjelse af timelønnen fra 30 til 40 øre og 
at sætte arbejdstiden ned fra 12 til 11 timer. 

Lige løn for lige arbejde 
Det er fra denne tid man kan finde de første 
første udtalelser fra Andrea Árting i aviserne 
om lige løn for lige arbejde. Selv om kvind- 
erne havde vundet deres første lille sejr, var 
der langt op til mændenes niveau, med over 
dobbelt så høj timeløn og tre timer kortere 
arbejdsdag. Og mændenes forhold var milt 
sagt ikke overdådige. 

Der skulle gå 40 år til ligeløn blev en realitet 
– og da var Andrea Árting endnu forkvinde i 
Havnar Arbeiðskvinnufelag. 
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Krigen og fagforeningerne 
I begyndelsen af anden verdenskrig blev 
Færøerne besat af britiske tropper. Besæt-
telsen blev accepteret uden indvendinger fra 
den færøske befolkning. Men den britiske 
besættelse og krigen i det hele taget, bød 
på udfordringer for arbejderklassen og fag-
foreningerne. 

Der var arbejde til de fleste, men dyrtid og 
akut varemangel pressede priserne op og 
gjorde det svært for arbejderklassen at få 
tingene til at hænge sammen. Fagforenin-
gerne kunne ikke bruge deres værktøj - det 
var f. eks forbudt at strejke. 

Under disse vanskelige omstændigheder 
viste Andrea Árting sin socialpolitiske tæft. 
Hun foreslog tidligt pristalsregulering mod 
krigens profitmageri, hvilket blev afvist af 
politikerne, men gennemført længere hen i 
krigen. 

Hun kæmpede for at skaffe billigere kul til 
husholdningerne rundt omkring i landet og 
skaffe mere mælk til børnefamilierne og tøj 
og sko til de mest udsatte børn. Hvis man 
ikke kan gøre det i det store, så må man gøre 
det i det små. 

I 1943 lagde socialdemokraterne et forslag 
frem i Lagtinget med Andreas hjertesag, lige 
løn for lige arbejde. Det blev fældet af de 
borgerlige partier med standard undskyld-
ningen, at det var en sag for arbejdmarke-
dets parter. 

50'ernes finanskrise og kildeskat 
Optimismen og opgangstiden lige efter 
krigen fik en brat afslutning. Investeringerne 
i gamle udasede damptrawlere fra Stor-
britannien viste sig at være en katastrofal 
brøler i en tid hvor kulpriserne pludselig skød 
i vejret. 

Til olajfesten 1918. Ved roret sidder Andrea Árting
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Andrea Árting på talerstolen til et 1. maj arrangement.
Foto: Kalmar Lindenskov

Sjóvinnubankin, som havde finansieret en 
del af eventyret, krakkede og samfundet 
sank endnu engang i knæ. Arbejdsløsheden 
skød i vejret igen og folk måtte gå fra hus og 
hjem - mange flyttede endog fra landet for 
at søge lykken andre steder. 

Op igennem halvtredserne var kvindernes 
fagforening involveret i en række konflikter, 
Men strejkekassen var tom og modstanden 
stærk. Dog kastede de sig ud i ubetinget 
støtte til fiskerne i den store fiskerstrejke i 
1954. 

Bekymret for sine medlemmers økonomi, 
fremlagde Andrea Árting et radikalt forslag 
om kildeskat, samtidsbeskatning, som ville 
hjælpe almindelige arbejdere fra det efter-
slæb, som mange havde besvær af. Forsla-
get fik ikke politisk opbakning, men endnu 
engang var Andrea langt forud for sin tid. 
Kildeskatten blev først indført i 80'erne. 

Op gennem tresserne og halvfjerdserne var 
Andea Árting fagforeningernes ”Grand Old 
Lady.” Hun var, foruden sin stilling som for-
kvinde i Tórshavns arbejdskvindeforening, 
også medlem af bestyrelsen af de færøske 
arbejderforeningers paraplyorganisation, 
Føroya Arbeiðarafelag. 

Lige løn for lige arbejde – omsider! 
Arbejdsmarkedets lønforhandlinger i 1977, 
blev Andrea Ártings livslange drøm ende-
lig opfyldt. Under benhårde forhandlinger 
med den nu 85 årige fagforeningskæmpe i 
spidsen for arbejdernes repræsentanter, gik 
arbejdsgiverne omsider med på kravet om at 
kvinder skulle få samme løn som mænd for 
samme arbejde. Ændringen blev gradvis ind-
ført frem til 1981. 

Ved generalforsamlingen i Havnar Arbeiðs-
kvinnufelag, senere i 1977, trådte Andrea 
Árting tilbage som foreningens forkvinde – 
efter 40 års tro tjeneste. Medlemmernes 
taknemmelighed udtrykte sig gennem en 
resolution om, at hun skulle modtge fuld løn 
fra foreningen for resten af sit liv. 

Andrea Árting døde den 30. maj 1988. 

Efter sigende, fulgte hun interesseret med i 
samfundsudviklingen og debatten til hun til 
sidst sov bort. 

Frimærket med Andrea Árting udgives på 
selve kvindernes internationale kampdag 
den 8 marts 2021.

"Jeg vil her tillade mig personligt at bemærke, 
at jeg, som barn fra Tórshavns arbejderklasse 
op gennem tresserne, sjældent har følt større 
ære og glæde ved at lave et frimærke, end 
denne velfortjente hyldest til en af de største 
personligheder og mest visionære kvinder 
som Færøerne har fostret."

Anker Eli Petersen
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Trykkeri:
Posttakstgruppe:

Transplanted - immigration stories
19.02.2021
3 x 5,00 og 3 x 17,00 DKK
FO 945-950
28 x 42 mm
106 x 112 mm
Joel Cole
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Tillægsporto og småbreve  på Færøerne, 
0-100 gr og 
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19.02.2021
17,00 og 27,00 DKK
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40 x 30 mm
Fotostudio
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Småbreve på Færøerne og til udlandet
0-100 gr.
Selvklistrende hæfte med 6 frimærker

Eysturoy tunellen
19.02.2021
10,00 og 17,00 DKK
FO 953-954
40 x 26 mm
Tróndur Patursson og Faroephoto
Offset
La Poste, Frankrig
Tillægsporto og småbreve på Færøerne
0-100 gr
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Offset
Cartor Security Printing, Frankrig
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To nye plakater 

To af Joel Cole’s flotte skulpturer på plakat

Posta har fået fremstillet to flotte plakater med motiver fra miniarket 
’Transplanted - immigration stories’.

Plakaterne er trykt i kvalitetspapir i format 297 x 420 mm (A3). 

Pris: 150,- DKK pr. stk.
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Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 07.01.2021 - Færøsk posthistorie 150 år- FO 942-944 ( miniark med 3 frimærker)

PPS000121 Færøsk posthistorie 150 år, miniark ust. * 51,00 7,15

FFT000121 Færøsk posthistorie, miniark fdgst. 8 51,00 7,15

DDT000121 Færøsk posthistorie, miniark dgst. 8 51,00 7,15

FFU000121 Førstedagskuvert m/miniark 8 56,00 7,85

Udgivelse 19.02.2021 - Transplanteret - FO 945-950 (miniark med 6 frimærker)

PPS000221 Transplanteret, miniark ust. * 66,00 9,25

FFT000221 Transplanteret, miniark fdgst. 8 66,00 9,25

DDT000221 Transplanteret, miniark dgst. 8 66,00 9,25

FFU000221 Førstedagskuvert m/miniark 8 71,00 9,95

Udgivelse 19.02.2021 - Kirkja og Hattarvík - FO 951-952 (2 frimærker)

PPA010221 Kirkja og Hattarvík, sæt ust. * 44,00 6,15

FFG010221 Kirkja og Hattarvík, sæt fdgst. 8 44,00 6,15

DDG010221 Kirkja og Hattarvík, sæt dgst. 8 44,00 6,15

PPN000221 Frimærkehæfte, ust. * 122,00 17,00

FFO000221 Frimærkehæfte, fdgst. 8 122,00 17,00

DDO000221 Frimærkehæfte, dgst. 8 122,00 17,00

PPJ000221 Postkort (2) * 14,00 1,95

FFJ000221 Maksimumkort (2) 8 58,00 8,10

FFK010221 FDC m/sæt 8 49,00 6,85

FFL010221 FDC m/enkeltmærker 8 51,00 7,15

FFM010221 FDC m/fireblokke 8 183,00 25,60

FFP000221 FDC m/hæfte 8 127,00 17,75

PPB010221 4-bl, øvre marginal. ust * 176,00 24,65

PPC010221 4-bl, nedre marginal. ust. * 176,00 24,65

PPD000951 Kirkja og Hattarvík, ark 17KR (20) * 340,00 47,50

PPD000952 Kirkja og Hattarvík, ark 27KR (20) * 540,00 75,50

Udgivelse 19.02.2021 - Eysturoyartunnellen-  FO 953-954 (2 frimærker)

PPA020221 Eysturoyartunnilin, sæt ust. * 27,00 3,80

FFG020221 Eysturoyartunnilin,, sæt fdgst. 8 27,00 3,80

DDG020221 Eysturoyartunnilin,, sæt dgst. 8 27,00 3,80

FFK020221 FDC m/sæt 8 32,00 4,45

FFL020221 FDC m/enkeltmærker 8 34,00 4,75

FFM020221 FDC m/fireblokke 8 115,00 16,00



PS2020

Udfyld venligst kuponen på bagsiden!

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

PPB020221 4-bl, øvre marginal. ust * 108,00 15,10

PPC020221 4-bl, nedre marginal. ust. * 108,00 15,10

PPD000953 Eysturoyartunnilin, ark 12KR (20) * 200,00 28,00

PPD000954 Eysturoyartunnilin, ark 27KR (20) * 340,00 47,50

Udgivelse 8.03.2020 - Andrea Árting - FO 955 (1 frimærke)

PPA000955 Andrea Árting, sæt ust. * 39,00 5,45

FFG000955 Andrea Árting, sæt fdgst. 8 39,00 5,45

DDG000955 Norden 2020 sæt dgst. 8 39,00 5,45

FFK000955 FDC m/sæt 8 44,00 6,15

FFL000955 FDC m/enkeltmærker 8 44,00 6,15

FFM000955 FDC m/fireblokke 8 161,00 23,00

PPB000955 4-bl, øvre marginal. ust * 156,00 21,10

PPC000955 4-bl, nedre marginal. ust. * 156,00 21,10

PPD000955 Andrea Árting, helark (20) * 780,00 109,00

Diverse

WPPE02020 Årbog 2020 * 520,00 72,80

PPY002020 Årsmappe 2020 * 491,00 68,75

PPX002020 Julemærkerne 2020 * 30,00 4,20

WJOJ02020 Julekort 2020 (3) * 25,00 3,50

WJOLBOK20 Bog: The First Christmas 95,00 13,30

LUS002020 Sider til lux album 2020 130,00 18,20

JOS002020 Side til jul 2020 30,00 4,20

LUA002020 Lux album III m/sider 2014-2020 680,00 95,00

WFWORKS21 Plakat: Floral Fireworks 150,00 21,00

WALIEN021 Plakat: Casual Alien 150,00 21,00

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

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.

Yderligere information om andre posttakster er på stamps.fo

Indland

Vægt Brev Brev-
pakker

0 - 100 g 17 kr 

101 - 500 g 39,00

Udland

Vægt Brev

0 - 100 g 27 kr

101 - 250 45 kr

Nye posttakster pr. 01.01.2021Nye posttakster pr. 01.01.2021


