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Sepac 2021: Historiske kort II
Sebastian Münsters Septentrionales regi-

Her kan vi se at den hollandske kartograf

ones 1678

Abraham Ortelius (1527-1598) og hans kort

Den lærde tyske geograf og kartograf Seba-

over de nordiske lande har været et forbil-

stian Münster (1488-1552) var en kendt

lede.

skikkelse i europæisk åndsliv i 1500tallet.
Især for værket Cosmographia, der blev

Kort og viden om verden

udgivet for første gang i 1544. Her udsty-

Det var de store opdagelsesrejser af for

rede Münster bogen med kort af samtlige

eksempel Columbus, da Gama, Vespucci,

verdensdele.

Magellan og andre, der stod for at ændre
verdensbilledet i 1500tallet, disse opda-

På Postas frimærke ser vi et kort med

gelser blev sidenhen visualiserede på kort.

navnet: Gemeine beschreibung aller Mitt-

Den viden som Münster anvendte sig af og

nächtigen

erhvervede sig kom primært fra skrevne

Länder/Schweden/Gothen/Nord-

wegien/Deñmarck/rc. Det var udgivet i 1578

kilder.

og blev trykt uden ændringer under navnet
Septentrionales regiones.

Münster var også inspireret af Jacob Ziegler
(c. 1470/71-1549) og hans bog om de nordi-

I senere udgaver blev kortet fornyet af sted-

ske lande fra 1532. Mange kort i samtiden,

sønnen, Henri Petri. Da Petri døde i 1579

især italienske, lignede fx Giacomo Gastaldi

overtog Petris søn, der også havde navnet

og Vincenzo Valgrisis kort.

Sebastian, arbejdet med at forny kortene i
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bogen. Ovenstående kort findes i værket fra

Münsters havdyr

1588.

De nordiske lande blev set som et mørkt

Udsnit af Sebastian Münsters kort over havuhyrer og havslanger.

sted i verden i 1500tallet, et sted hvor død

med et søuhyre, kaster lasten overbord.

og ondskab fandtes. Island blev ofte set som

Dette placerer Olaus Magnus som tit fore-

selve nedgangen til helvede. Den anden,

kommende ved Færøerne.

og ligeså stereotype, opfattelse af Norden,
eller de nordiske lande, var, at der boede

Vi finder også mange af de samme søuhyrer

glade og gode folk der.

på Abraham Ortelius kort fra Island fra 1587.

Sebastian Münster er også kendt for sine

Cosmographia blev som værk udgivet i

havdyr fra Cosmographia, disse både virke-

mange år efter at Münster var død. Værket

lige og forestillede væsner, stammer fra den

kom i i fyrre udgaver på seks forskellige

svenske lærde svensker Olaus Magnus og

sprog og i fireogtyve ændrede udgaver, såle-

hans kort Carta marina fra 1539.

des kom den til at øge om den viden der
fandtes om geografi i samtiden og i årene

Set fra en moderne synsvinkel kan det være

der fulgte.

svært at forstå interessen for havdyr og
havuhyrer, der var også et element af spæn-

Sebastian Münster døde af den sorte død i

ding og mystik ved disse, også fra Olaus

Basel i 1552.

Magnus’ og Sebastian Münsters side.
Kim Simonsen,
Et af disse afbilder en galion, der i kamp

Ph.D. og MA
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Europa 2021: Lunden
Dette års europafrimærker har ” truede dyreog fuglearter” som fælles tema.
Lunden en sårbar rødlisteart
Lunden med det store farverige næb og
orange ben er en karakterfugl for Færøerne,
og alle, der kommer til Færøerne om sommeren, forventer at kunne se den i store
mængder; men mange bliver skuffede, for
bestanden har været i stor nedgang i de
sidste mange årtier.
I 2017 satte IUCN (International Union for
Conservation of Nature) lunden på den røde
liste over sårbare fuglearter.
Nedgangen i den færøske lundebestand
begyndte allerede i 1768. Da sejlede et norsk
skib fra Trondheim til Irland, men havarerede
på den skotske ø Lewis, hvorefter vraget af
det drev til Hvalba på Suðuroy. Vraget var
fyldt med den altødelæggende brune rotte
(Rattus norvegicus).
Allerede i 1769 havde et andet, men ukendt
skib, rotter med til Tórshavn på Streymoy,
som hurtigt spredte sig til de to store naboøer Vágar og Eysturoy.
4

Omkring år 1900 kom rotten til de tre
nordøstlige øer Borðoy, Viðoy og Kunoy i
forbindelse med bygningen af en norsk hvalstation, så i dag er der rotter på 7 af de 18
øer, som Færøerne består af.
Den brune rotte har helt udryddet de jordrugende fugle som Lunde (Fratercula arctica
grabae), Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) og Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) på de 7 største øer. Rotten er i stand
til at dræbe selv de voksne fugle, så æg og
unger er kun en let tilgængelig føde for dem.
Lunden har været en vigtig fødekilde for den
færøske befolkning. Foruden at man spiste
den, kunne man før i tiden sælge fjerene til
eksport, så fjerene var en af de få varer, som
kunne give folk rede penge. De fleste lunder
blev fanget med en flejestang, som er et
trekantet net som sidder på en ca. 3 meter
lang træstang. Men indtil 1942 blev en del
ynglefugle også taget ud af deres redehul og
dræbt, mens andre blev skudt.
Ingen ved, hvor stor den færøske ynglebestand er i dag, og selv om fangst med flejestang i lundekolonierne oftest fanger unge

Lunde og lundehuler. Foto: Jens-Kjeld Jensen.

og ikke ynglende fugle, har den intensive
fangst gennem tiderne nok været for stor.
Sidst i 1930´erne blev der årligt fanget
omkring 350.000 lunder.
Lunden som kun lægger et æg, har i de
sidste 25 år haft en anden stor udfordring,
nemlig fødemangel til ungen. Den lille fede
fisk tobisen (Ammodytes dubius) er hovedføden til lundeungen. Tobiser fiskes ikke ved
Færøerne, så det er ikke årsagen til dens
udeblivelse. Ingen ved med sikkerhed, hvordan det hele hænger sammen, men højere
havtemperatur og mangel på plankton er
antagelig den mest oplagte årsag.
For at gøre det hele endnu værre: Når
lunden ikke lægger æg, eller ungen dør, vil
de gamle lunder flyve i ring i kolonierne og
derved også blive fanget. Omkring år 2000
blev der fanget 100.000 lunder om året, og
en stor del af dem var gamle ynglefugle, så
det har i den grad været medvirkende til, at
den færøske lundebestand nu er tæt på et
helt kollaps.

Fangsten af lunder er ikke hovedårsagen til,
at der kun er nogle få procent tilbage af den
oprindelige lundebestand, sammenlignet
med for 300 år siden; men det er utilgiveligt, at lunden nu i 2021 stadigvæk ikke er
totalfredet på Færøerne.
Det ser ud til, at klimaændringerne har stor
påvirkning på tobisen, som er hovedføden
for lundeungerne. Andre færøske fuglearter som Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus), Havterne (Sterna paradisaea) og Ride
(Rissa tridactyla) er også helt afhængige af
tobisen. I dag vurderer man, at der måske
er 200.000 par lunder tilbage på Færøerne.
Lunden bliver gammel, så derfor vil der
forsat være nogle lunder at se i en del år
fremover, selv om bestanden bliver ved med
at gå ned. Den ældste lunde man ved om,
blev 41 år.
Jens Kjeld Jensen
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Kodrift på Færøerne
Den færøske ko og bondeøkonomiens

Koen og indmarken

stabilitet

Koen forvandler græs til mælkemad. Dette

Bondesamfund bruger meget arbejde på at

gjorde, at græs var den vigtigste afgrøde i

etablere sikkerhed for overlevelse på kort

Færøernes kystbondesamfund. Om foråret,

sigt. Sulten skal holdes fra døren. I den færø-

sommeren og efteråret kunne koen selv

ske bondehusholdning var traditionen så vidt

græsse, men i vintermånederne var den

muligt, at have ét årsforråd på lager, men

på stald. Det var derfor nødvendigt at have

dette var ikke altid muligt i det omskiftelige

tilstrækkelig med hø for at holde liv i koen

færøske klima. I bondesamfundets natural-

frem til foråret. Kofoderet (kúfóður), der

økonomi, før havfiskeriet og pengeøkonomi

betegner mængden af hø til ét vinterfoder

blev grundlaget for det færøske samfund,

til én ko, blev derfor livsvigtig. Den var også

var der derfor stor opmærksomhed rettet

en meget anvendt måleenhed for jordareal.

mod mængde og stabilitet af fødevarer.
Rundt om bygdens huse i den indgærdede
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En undersøgelse 1999 af sammensætnin-

indmark lå den drænede, opdyrkede og ter-

gen af fødemidlerne med tal fra 1813 påvi-

rasseformede muldjord, med mulighed for

ser, at komælken udgjorde omkring 45 % af

så kraftig græsvækst, at der kunne høstes

det daglige energiindtag. Tillige var mælk

hø til koens vinterfoder. Men god græsvækst

det mest stabile fødemiddel. Det place-

kræver, at jorden bearbejdes, og endnu vig-

rer mælken og dermed koen centralt i den

tigere, at mulden får tilstrækkelig med

oprindelige færøske samfundsøkonomi.

gødning. Også her var koen uundværlig,

Køer i udmarken ved Velbastaður. Foto: Jógvan Hansen

for vinterens opstaldning gjorde det muligt

sammen med en plade på et skaft (klari).

at indsamle det næringsrige komøg og

Efter kornhøsten var mulden tilstrækkeligt

opbevare det i møddingen til foråret. Sam-

gødet til god græsvækst til høproduktion de

menblandet med supplerende gødning, for

følgende 5-6 år. Indmarksmulden blev såle-

eksempel tang, undgik bonden således at

des gennemarbejdet og gødet i en cyklus,

udpine sin muldjord.

hvor både koen indgik som nødvendige led
og samtidigt muliggjorde fødevaresikring i

I indmarken dyrkedes også korn. Dette skete

en forholdsvis stabil økonomi.

i rotationsdrift, hvor der på nogle arealer blev
sået korn, mens på andre produceredes hø.

På frimærket ses et kohoved med indmarks-

Men det var kun ved kornproduktionen, at

cyklussen som baggrund omgivet af gødning

muldjorden blev bearbejdet og gødet. Jord-

og udbyttet af korn, hø og mælk.

bearbejdningen blev foretaget med håndkraft med den traditionelle spade (haki).

Koen i udmarken

Først blev komøget båret på ryggen ud på

Tæmmet kvæg (Neyt - Bos taurus) er almin-

ageren og strøet ovenpå de terrasseformede

delige husdyr i landbrug over hele verden.

græsflader. En smal stribe af muld blev

Den oprindelige færøske korace var lille og

opskåret fra den nederste terrassekant og

lavbenet, men er nu uddød. Den var robust

lagt i et tommetykt lag ovenpå gødningen,

og vænnet til at græsse på strejle skrånin-

siden findelt og sædekornet strøet jævnt på

ger samt god til at klare sig i fjeldet under

mulden. Derefter blev muldlaget klappet

de skiftende vejrforhold. Ofte var det knapt
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Malkepiger i udmarken. Foto: Færøernes Nationalmuseum. SNR:3350-2662.

med vinterfoder, så køerne kunne være

i møddingen. Al dette kostaldarbejde stod

magre og kraftløse ved vårtiden. Men denne

kvinderne for. Undtagen når koen skulle

korace kom sig hurtigt på godt græs og var

til tyr, så tog mændene over. Kælvningen

om efteråret ved godt huld.

blev helst planlagt til om foråret, når god
græsning blev mulig. De kalve, der ikke

Om sommeren og så længe det kunne lade

skulle bruges i gårddriften blev snart slag-

sig gøre for kulde, vind og nedbør græssede

tet. Spædkalvens fjerde mave blev tørret og

koen i udmarken, på fjeldet eller tættere på

gemt, da den indeholder osteløbe, der gør,

bygden. Dette medførte, at malkepigerne

at mælk kan forvandles til ost. Helt frem

i sommerhalvåret måtte vandre udenfor

til 1970-erne havde mange færøske fami-

bygdegærdene to gange om dagen, finde

lier en ko i kælderen. Ofte kunne man se på

køerne, malke dem og bære mælken hjem.

børnene helbredstilstand, når koen havde
kælvet og der igen var frisk mælk i hushold-

På frimærket ses en typisk færøsk ko og tyr i

ningen.

udmarken, som de kunne se ud sidst i 1800tallet, hvor de så småt var opblandet med

På frimærket ses det klassiske billedmotiv,

udenlandske racer.

en malkende kvinde ved koen i stalden.

Koen på stald

Ole Wich

Når koen stod på stald skulle der vandes,
fodres, malkes og møget skulle muges ud
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Kongeligt besøg i 1921
Christian 9. var den første regerende danske

var man tvunget til at indlægge et uforudset

monark, der besøgte Færøerne; hans eneste

stop i Skagen, men ved ankomsten til Vágur

besøg fandt sted i 1874, da Fregatten Jylland

på Suðuroy den 21. juni om morgenen var

midlertidigt blev ophøjet til kongeskib for at

søen mere rolig og vejret bedre. Da det ikke

sejle kongen til Island og undervejs lagde til

var den første planlagte anløbshavn, blev de

på Færøerne. Ligesom sin far besøgte Fre-

royale gæster ikke budt velkommen af en

derik 8. også kun øerne én gang, og det var

officiel velkomstkomité.

i 1907.
Kl. 13 ankom eskadren til Tvøroyri, hvor
Til forskel fra sin bedstefar og far besøgte

masser af mennesker tog opstilling langs

Christian 10. Færøerne ved flere lejligheder.

kysten og roede ud på fjorden i deres fær-

Første gang var i 1921, hvor han sammen

øske både for at byde den velkommen. Et

med Dronning Alexandrine og deres to

postkort udgivet af J. Chr. Olsen med et

sønner Kronprins Frederik og Prins Knud

billede af kongen og dronningen, der bliver

stævnede ud fra København den 17. juni

roet i land, er motivet på det første af de

med kurs mod Færøerne. Selv om et kon-

frimærker, der bliver udgivet. På kajen blev

geskib bygget til formålet, Dannebrog, stod

kongen og dronningen budt velkommen af

til rådighed, mente man, at en hjuldamper

købmand Peter Mortensen. Herfra gik man

måske ikke nødvendigvis var det bedste

hen til Klubbin (en lokal klub), hvor Peters

befordringsmiddel til de forhold, man kan

bror Niels Juel Mortensen holdt en tale, og

komme ud for i Nordatlanten selv om som-

der blev skålet i champagne. Fig. 1 viser

meren. Derfor steg kongen og dronningen

et andet postkort i den serie, som J. Chr.

om bord på orlogskrydseren Valkyrien, og

Olsen har udgivet. Her ser man kongeparret

Kronprinsen blev indlogeret på krydseren

komme gående ned ad Miðbrekkan i Tvør-

Hejmdal. Krydseren Fylla indgik også i den

oyri, formodentlig efter besøget i klubben.

kongelige eskadre. På grund af dårligt vejr

(Selv om udgiveren fejlagtigt har forsynet
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kortet med en overskrift om, at fotografiet

traktement

er taget i Tórshavn, så afslører en nærmere

de det sted, hvor det nye sygehus skulle

i

amtmandsboligen

besøgte

undersøgelse af billedet, at fjeldsiden i det

bygges. Her nedlagde kongen grundstenen,

fjerne er Ravnagjógv – Ravnekløften – uden

hvorefter Johan Hendrik Poulsen, lagtings-

for Tvøroyri). De royale gæster besøgte her-

medlem fra Sandoy, holdt en tale, hvor han

efter kirken (FO 504), som var blevet indviet

bad om lov til at opkalde det nye sygehus

året efter Frederik 8.’s besøg, og som var

efter dronningen. Anmodningen blev imø-

motiv på et andet af de postkort, som J. Chr.

dekommet, og da sygehuset stod færdigt i

Olsen har udgivet. Skolen og sygehuset var

1924, fik det navnet Dronning Alexandrines

de også forbi, inden kongen senere samme

Hospital. Senere samme dag begav den

eftermiddag holdt reception om bord på Val-

kongelige eskadre sig ud på næste etape af

kyrien. Om aftenen gik de kongelige igen i

nordlandsrejsen og satte kursen mod Island.

land for at overvære en færøsk kædedans.
I forbindelse med de senere besøg i både
Næste morgen drog de royale gæster videre

1926 og 1930 var det et andet orlogsskib,

til Tórshavn, hvor de blev budt velkommen

Niels Juel, der sejlede kongen til de nordat-

af amtmand Elias Olrik. Et postkort, der

lantiske øer. Men efter kommandohejsnin-

viser velkomsten og ligeledes er udgivet

gen for en nybygget udgave af Kongeskibet

af J. Chr. Olsen, er motivet på det andet

Dannebrog i maj 1932, som blev vurderet

frimærke i denne udgivelse. Anton Degn,

egnet til vejrforholdene i Nordatlanten,

Tórshavn borgmester, holdt en velkomsttale

blev det benyttet til Christian 10.’s fjerde

på kajen. Der blev aflagt besøg i Lagtingshu-

og sidste besøg på Færøerne i 1936. Under

set, ved Kongemindet til minde om Christian

besøget havde kongen igen følgeskab af

9.’s besøg i 1874 og i kirken Havnar Kirkja.

dronningen og af Prins Knud og hans gemal-

Om aftenen var der middag i realskolen

inde Prinsesse Caroline-Mathilde. Vágur var

med taler, musik og sange skrevet af Hans

første anløbshavn lørdag, den 13. juni, og

Andrias Djuurhus (FR 096). Senere var der

senere samme dag gik turen videre til Tvør-

dans på programmet i Tórshavn Klubbin.

oyri. Næste dag ankom skibet til Tórshavn,
hvor kongen besøgte tuberkulosesanato-

Tidligt næste morgen, den 23. juni, sejlede

riet i Hoydalar (FO 624), mens dronningen

kongen og hans skibe nordover til Klaksvík,

besøgte Naina, det nye hvilehjem for kvin-

hvor han blev budt velkommen på kajen af

der. Senere blev kongen og dronningen vist

sognestyreformand O. F. Joensen. Derefter

rundt på sygehuset, som nu bar dronningens

blev skolen og kirken besøgt. Kongen over-

navn. Om aftenen overværede de et under-

værede også både svømmekonkurrencer (til

holdningsprogram i teatret Sjónleikarhúsið,

havs) og kaproningskonkurrencer og uddelte

som varede til ud på de små timer næste

medaljer til vinderne og de sekundært pla-

dag.

cerede.
Dannebrog forlod Tórshavn kl. 14:00 om
Omkring

10

royale

mandagen med kurs mod Vestmanna, hvor

gæster tilbage til Tórshavn, og efter et lille

middagstid

vendte

de

det kastede anker kl. 16:30. På kajen blev

Fig. 1. Kongeparret kommer gående ned ad
Miðbrekkan i Tvøroyri. Postkort udgivet af
J. Chr. Olsen.

kongen ikke kun budt velkommen af taler fra

Selv om det var Christian 10.’s eneste besøg

politikere og andre honoratiores, men også

på Færøerne om bord på Dannebrog, så har

af lokale skolebørn, der sang kongesangen

man siden ofte kunnet opleve kongeskibet i

”Kong Christian” og den færøske national-

færøsk farvand. Det blev benyttet af Frede-

sang ”Tú alfagra land mítt” (Du mit fagre

rik 9. under hans fem besøg og herefter ved

land). Kongen vendte tilbage til Dannebrog

talrige lejligheder af Dronning Margrethe 2.

kl. 18:30, hvor han senere var vært for en

og andre medlemmer af kongefamilien.

reception om bord for lokale standspersoner.

Kongeskibet indgår som en del af motivet

Kl. 22:00 samme aften stævnede Danne-

på det småark (FR 302), der blev udgivet

brog ud fra sin sidste anløbshavn på Færø-

i anledning af dronningens 25 års tronjubi-

erne med kurs mod Island.

læum i 1997.
Álvur Danielsen og Brian Hague
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Logo Faroe Islands Study Circle

FAROE ISLANDS STUDY CIRCLE
30 års jubilæum
STORT TILLYKKE til Faroe Islands Study

Selv

Circle, som kan fejre 30 års jubilæum i april

hjemsted i Storbritannien, så har den nu

om

studiekredsen

stadigvæk

har

2021. Mange andre frimærkeklubber rundt

medlemmer i hele verden. P.t. kommer

omkring i verden har ganske vist også Færø-

medlemmerne fra 16 lande uden for Storbri-

erne som interesseområde, men denne stu-

tannien.

diekreds anses for at være den eneste, som
udelukkende beskæftiger sig med Færøer-

Studiekredsen er en engelsksproget orga-

nes frimærker og posthistorie.

nisation. Den udgiver et prisvindende tidsskrift med titlen ”238” efter nummeret på

Studiekredsen blev dannet i Storbritannien

det første poststempel, som Tórshavn fik til-

i 1991. Formålet, både dengang og nu, er at

delt, da Færøernes første postkontor åbnede

bringe samlere af færøske frimærker, post-

i marts 1870. Tidsskriftet bliver sendt til

stempler, posthistorie og postkort sammen.

medlemmerne to gange årligt, og de mod-

Medlemmerne deler information og viden

tager også et mere uformelt nyhedsbrev

om disse samlerinteresser. De fleste af stu-

to gange om året. Medlemmerne kan selv

diekredsens medlemmer interesserer sig

vælge, om de ønsker at modtage tidsskriftet

også for Færøerne generelt, herunder lan-

og nyhedsbrevet som printeksemplarer pr.

dets geografi, historie, kultur, flora og fauna

post eller digitalt pr. e-mail.

samt transport, hvorfor man også forsøger
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at tage højde for disse bredere interesseom-

I øjeblikket arrangerer studiekredsen to suc-

råder.

cesrige frimærkeauktioner hvert år, hvor

Medlemmer af Faroe Islands Study Circle besøgte Postas hovedsæde i Tórshavn i juli 2018. Fra venstre: Roger Tozer
(formand 2016-20), John Smith (kasserer siden 1998), Marianna Nattestad (Posta), Sheila Denholm (udvalgsmedlem),
Ingun Olsen (Posta), Norman Hudson (redaktør af tidsskriftet siden 1995 og sekretær siden 1998).

medlemmer kan købe og sælge frimær-

publikationer eller mellem 18 og 30 GBP

keeffekter med relation til Færøerne. Den

(150 – 250 DKK) ved tilsendelse af printek-

har også udgivet en populær serie med

semplarer pr. post (afhængigt af medlem-

billedpostkort, alle med postale emner.

mets bopælsland).

Studiekredsens første arrangerede rejse til
Færøerne fandt sted i 1993, hvor der blev

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-

knyttet mange mangeårige venskaber.

delse til sekretæren, 40 Queen’s Road,
Vicar’s Cross, Chester, CH3 5HB, GB,

I de 30 år, som studiekredsen har eksisteret,

e-mail: jntropics@hotmail.com eller ved at

har den altid haft et uformelt og venskabe-

gå ind på studiekredsens hjemmeside: www.

ligt præg. Den har et organisationsudvalg,

faroeislandssc.org

hvis medlemmer vælges for en toårig periode af alle studiekredsens medlemmer. Men

Norman Hudson,

de personlige venskaber mellem medlem-

Redaktør og sekretær

merne har altid været drivkraften.
Et medlemskab koster 12 GBP (ca. 100
DKK) årligt ved elektronisk tilsendelse af
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Sidste salgsdato for disse frimærker og produkter er den
7. juli 2021. Du får hermed en sidste mulighed for at
købe varerne for pålydende værdi. Varerne kan bestilles
ved at udfylde bestillingsseddelen eller på vores hjemmeside www.stamps.fo.

PPS000517

PPS000217

PPA010217
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PPA010517

*Sørvágsvatn / Leitisvatn: 17,00 og
19,00 kr, hæfte med 6 selvklæbende
frimærker. PPN000217.

*Europa 2017: 9,50 og 17,00 DKK,
hæfte med 6 selvklæbende frimærker.
PPN00517.

PPA000857
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Slutsalg

PPA001017
*Den færøske nationaldragt II: 9,50 og
17,00 DKK, hæfte med seks selvklæbende frimærker. PPN00917.

PPA020517

* Fyrtårne: 14,50, 15,50
og 17,00 DKK, hæfte med

PPA000869 6 selvklæbende frimærker.
PPN00414.
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Årsmappe 2016
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