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Prøvetryk

Cz. Slania 100 år
Den 22. oktober 2021, er der gået 100 år 

siden mestergravøren Czeslaw Slania (1921-

2005) blev født i den lille by Czeladz i Polen. 

Slania regnes som en af verdens mest pro-

duktive og kompetente gravører. Han grave-

rede over 1.000 frimærker for 32 forskellige 

lande over hele verden og var kendt for sin 

hurtighed og kyndige præcision. Han grave-

rede også andet end frimærker, blandt andet 

pengesedler – og blev udnævnt til kongelig 

hofgravør i Sverige, Danmark og Monaco. 

Han modtog en del hædersbevisninger og 

udnævnelser for sit arbejde. 

Allerede som barn udviste Czeslaw Slania 

evner at tegne detaljerede miniaturer, sær-

ligt portrætter og heste. Derudover tegnede 

han ofte skolekammeraterne og kopierede 

pengesedler og frimærker – og, ifølge anek-

doterne, også biograf- og boksebilletter. Dog 

uvist om han nogensinde brugte dem. Efter 

sigende kom Slanias evner til nytte under 

anden verdenskrig, hvor han lavede falske 

identitetspapirer for den polske modstands-

bevægelse. 

Efter krigen, i 1945, blev Slania optaget på 

den grafiske linje på Krakows kunstakademi, 

hvor han efterhånden specialiserede sig i 

gravørteknik, ætsning og kobberstik. Alle-

rede inden uddannelsen var overstået, blev 

Czeslaw Slania ansat ved det polske post-

væsens frimærketrykkeri hvor han arbejdede 

i 6 år. 

I 1956 flyttede Slania til Sverige. I begyn-

delsen var der ikke meget arbejde for ham, 

men efter et par år, blev han ansat hos det 

svenske postvæsen, hvor han de næste 40 

år graverede et stort antal frimærker – efter-

hånden også for andre lande. 

I 1962 graverede Czeslaw Slania det første 

frimærke for det danske postvæsen – og i 

årene derefter blev det til 241 danske fri-

mærker. For Grønland graverede han 80 



3

Martin Mörck, gravør, i færd med at gravere jubilæumsfrimærket af Slania. Foto: Lennart Nilsson.

frimærker. For Færøerne graverede og 

designede han 100 frimærker. 

De færøske frimærker, som han graverede, 

viser Slanias forskelligartethed. Landska-

ber, bygninger, udskæringer – planter, dyr 

og mennesker i forskellige situationer. Især 

hans portrætter af færøske forfattere og fol-

kelivsbillederne er eminente. 

Han graverede også to færøske miniark – 

det første til det færøske postvæsens 25 års  

jubilæum. Det andet var af et maleri med 

færøsk kædedans af den danske maler Emil 

Krause. Dette miniark var også Czeslaw Sla-

nias 100. færøske frimærke – og det sidste 

han lavede for det færøske postvæsen. 

Det største mesterværk blandt Slanias fær-

øske frimærker, er utvivlsomt det kendte 

vædderfrimærke. Et detaljeret portræt af 

en fuldvoksen vædder med imponerende 

horn, der ser ud som den når som helst kan 

springe ud af frimærkerammen. Anekdoten 

fortæller, at Slania egentlig var i gang med 

en anden gravøropgave, men var så fascine-

ret af den smukke vædder, at han hele tiden 

vendte tilbage til den. 

I forbindelse med 100 året for Czeslaw Sla-

nias fødsel, udgiver Danmark, Grønland 

og Færøerne hver sit miniark, alle med det 

samme frimærke med Slanias portræt, men 

med forskellig baggrund på selve arket, 

typisk for det enkelte land. På det færøske 

frimærkeark er der graveret et vue over byen 

Klaksvík med Kunoys sydligste ende tro-

nende i baggrunden. Frimærket og arkene er 

graveret af den kendte gravør, Martin Mörck, 

som af mange regnes som Slanias arvtager. 

Anker Eli Petersen
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ILA / Covid-19 på Færøerne
I rejseberetningen om lystyachten Marias 

togt til Færøerne i 1854, fortæller Samuel 

Rathbone og E. H. Greig om deres ankomst. 

De sejlede tæt langs Nólsoy, med signalflag 

hejst om at de manglede lods. En stor båd 

med 12 roere, blev sat i søen fra bygden og 

nærmede sig forsigtig yachten. Det første 

færingerne spurgte, da de kom indenfor 

hørevidde var: ”Er der nogen syge ombord?” 

Først da besætningen på yachten havde 

forsikret, at de ikke havde sygdom med 

sig, nærmede robåden sig og to mænd kom 

ombord og ledte yachten ind på Tórshavns 

red. 

Og det var ikke uden årsag, at færingerne 

var forsigtige med at nærme sig et fremmed 

skib. Gennem århundreder, lige fra ”Den 

sorte død” i 1300 tallet, har den isolerede 

befolkning på Færøerne været sårbare, når 

pest, kopper eller anden epidemisk sygdom 

blev bragt til øerne med skibe ude fra den 

store verden. 

Bare nogen år forinden yachten ”Marias” 

besøg, i 1846, blev Færøerne ramt af en 

voldsom mæslingeepidemi. Næsten ingen 

var immun overfor sygdommen, så af et 

befolkningstal på 7782, blev ca. 6000 

mennesker smittet. Cirka 150 døde af syg-

dommen. 

Også den berygtede influenzaepidemi ” den 

spanske syge,” som i årene 1918-1920 hær-

gede verden nåede Færøerne. Over 1100 

mennesker blev syge og 13 døde. På ver-

densbasis skønner man at ca. 50 millioner 

mennesker mistede livet på grund af den 

spanske syge. 

Fra tiden omkring forrige århundredeskifte 

og et godt stykke op i 1900 tallet, var Fær-

øerne i øvrigt slemt plaget af tuberkulose. 

Midt i trediverne startede en omfattende 

testning af befolkningen og senere tvun-

gen tb-undersøgelse for at kunne mønstre 

som besætningsmedlem på skibe. Dette, 

sammen med obligatorisk tb-vaccination fra 

1946 – og da der i 1950 kom helbredende 

medicin til tb-patienter, førte til at tuber-

kulose som folkesygdom blev udryddet på 

Færøerne. 

Prøvetryk
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Covid-19 opstår 

I december 2019 kom nyhederne om, at en 

ny smitsom type af det frygtede Coronavirus 

var konstateret i Wuhan i Kina. Det nye virus 

med det formelle navn, SARS-CoV-2, for-

årsagede infektionssygdommen Covid-19, 

en influensalignende sygdom, som kunne 

føre til lungebetændelse – og, især hos folk 

med nedsat immunforsvar, angribe de nedre 

luftveje og forårsage lungesvigt med dødelig 

udgang. 

Alarmklokkerne går 

Covid-19 bredte sig hurtigt og blev i januar 

2020 konstateret i flere lande i fjernøsten 

samt USA. Den 30. januar erklærede ver-

denssundhedsorganisationen WHO Covid-19 

for en international sundhedskrise. I februar 

havde den bredt sig til 28 lande, deriblandt 

flere i Europa – og det stod klart, at verden 

stod overfor en regulær pandemi. 

Der var mange alarmklokker som gik i gang 

i de dage – også på Færøerne. Det færø-

ske sundhedsvæsen begyndte at forberede 

fremgangsmetoder i januar, i tilfælde af at 

sygdommen skulle nå Færøerne. Og en af 

dem som hørte alarmen tydeligst, var Dr. 

Debes H. Christiansen, leder af den patolo-

giske afdeling i ”Heilsufrøðiliga Starvssto-

van”, den færøske fødevarestyrelse. 

Det stod tidlig klart, at den vigtigste frem-

gangsmåde i kampen mod Covid-19 ville 

være at teste, isolere smittede og opspore 

smittekilderne. Hvis man ikke magtede at 

slå smitteudbruddene ned, kunne det føre til 

overbelastning og kollaps af hospitalskapa-

siteten på Færøerne. 

Debes Christiansen begyndte allerede i 

januar 2020 at undersøge og analysere 

Coronavirusets sammensætning. Og kom 

med en ganske utraditionel løsning på pro-

blemet med at få testet befolkningen. 

Et team rejste rundt øerne for at teste for Covid-19 i august 2020 - her på Dímun. Foto: Fróði Jacobsen.
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Fra laks til mennesker 

I 2001 blev den færøske lakseindustri ramt 

af en katastrofe. Laksen i de fleste opdræts-

anlæg, blev ramt af influensavirusset ILA 

- infektiøs lakseanæmi – på engelsk: ISA 

– infectious salmon anaemia. På meget 

kort tid, mistede opdrætterne ca. 90% af 

opdrætslaksen og industrien kollapsede. 

Som en følge af det store tab i en af Færø-

ernes vigtigste eksportsektorer, besluttede 

myndighederne, at opdrætslaksen jævnligt 

skulle undersøges for virus og Heilsufrøði-

liga Starvsstova indkøbte og oprettede et 

avanceret laboratorium til analyse af de 

mange prøver fra opdrætsstationerne. 

Da svineinfluensaen truede i 2009, havde 

Debes Christiansen undersøgt, om en juste-

ring af testredskaberne og metoderne til 

laksetestningen, kunne bruges til at teste 

mennesker. Denne formodning viste sig 

også at passe til Covid-19. 

Debes Christiansen kontaktede Dr. Shahin 

Gaini, speciallæge i infektionssygdomme på 

”Landssjúkrahúsið,” det færøske landshospi-

tal, og man blev enige om at satse på den 

testkapasitet som Heilsufrøðiliga Starvs-

stovan var i besiddelse af. Laboratoriet blev 

udbygget og i slutningen af februar blev den 

første færing testet med den nye test. 

Strategi 

Med den nye testmetode kunne sundheds-

myndighederne nu satse på at standse smit-

tespredning. Man oprettede obligatorisk test 

for alle som ankommer til Færøerne med fly 

eller skib – og kunne teste i stor skala, da 

covid-19 omsider blev konstateret på øerne. 

Mens omverden stadig kæmpede med at 

få testkapasiteten på plads, var Færøerne 

allerede i gang med et effektivt og langt bil-

ligere testprogram. Testning, opsporing af 

smittekilder, isolering af smittede, 6 dages 

karantæne for alle der ankommer fra udlan-

det, samt en begrænsning i forsamlingsret-

ten, blev hovedstrategien i bekæmpelsen 

af Covid-19 - kombineret med de sædvan-

lige opfordringer om håndhygiene, at holde 

afstand og bruge mundbind i den kollektive 

trafik. 

Det kom ikke som nogen overraskelse, da 

Debes H. Christiansen, ganske fortjent, blev 

kåret som årets færing 2020. 

Første bølge 

Den 4. marts 2020 blev den frygtede virus 

konstateret for første gang på færøsk grund. 

I de kommende dage øgede antallet smit-

tede voldsomt og toppede den 23. marts, 

hvor antallet var 102 aktive tilfælde. Dette 

var den første bølge, som blev slået ned ved 

omfattende testing, opsporing og karantæne 

af smittede og pårørende. Den 11. maj 2020 

var der ingen aktive tilfælde. 

Anden bølge 

Fra den 11. maj holdt den gode udvikling sig 

til slutningen af juli. Kort før den færøske 

nationalhøjtid ólavsøka (28.-29 juli), kunne 

man igen stadfæste smitten og i dagene 

derefter steg antallet af tilfælde voldsomt. 

Den 15. august toppede denne anden bølge 

med 147 smittede. Endnu engang lykkedes 

det at slå smitten ned med testning i stor 

skala, opsporing af smittekilder og karan-

tæne af syge og pårørende. 

En lille tredje bølge 

Tiden lige efter anden bølge blev dog ikke 

helt så rolig som efter den første. Fra ingen 

sygdomstilfælde sidst i august, steg kurven 



11

Den 30. december 2020 blev sygeplejerske, Gunnrið Joensen, som den første på Færøerne vaccineret for COVID-19. 
Foto: Bjarni Árting Rubeksen. 

langsomt igen i september og toppede med 

43 sygdomstilfælde omkring 1. oktober, 

hvorpå den sank igen til 3-5 syge ved begyn-

delsen af december. Der skal dog bemær-

kes, at en del af de konstaterede covid-19 

tilfælde på Færøerne stammer fra udenland-

ske fiskeskibe, som søgte havn med sygdom 

ombord. 

Fjerde bølge 

I december frygtede man igen en voldsom 

forøgelse af smittetilfælde, idet færin-

ger udenlands og studerende traditionelt 

kommer hjem til Færøerne for at holde jul. 

Kurven over smittede begyndte også at 

stige lidt inde i december, men nåede ikke 

samme højder som i marts og august. Erfa-

ringerne fra ólavsøka havde nok givet mange 

en forskrækkelse og gjort folk mere forsig-

tige. Bølgen toppede omkring nytår med 

66 tilfælde af Covid-19 - og faldt så igen 

til i midten af januar, hvorfra den langsomt 

ebbede helt ud. 

Der er i skrivende stund ingen Covid-19 til-

fælde på Færøerne. 

Hidtil (den 30.03. 2021) har der været 661 

sygdomstilfælde af Covid-19 på Færøerne, 

hvoraf 660 er konstateret friske igen. Der 

er udført 241.082 tester af en befolkning på 

52.920 individer – det højeste antal tests i 

verden, med henblik på befolkningstallet. 

Hvad fremtiden vil bringe, er svært at spå 

om. Man er gået i gang med at vaccinere 

befolkningen. Pr. 28.03.2021 har 5.853 

fået den første injektion (d.v.s. 11% af befolk-

ningen) mens 4.106 har fået begge injektio-

ner (7,7% af befolkningen).

Anker Eli Petersen
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Ingálvur av Reyni,  Gjøgnum tíð og rúmdir, 2002 2021
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Ingálvur av Reyni, Tinganes, 1947 2021

Prøvetryk

Den 18. december 2020 var det hundrede 
år siden billedkunstneren Ingálvur av Reyni 
(1920-2005) kom til verden i Tórshavn. I 
den anledning skal vi nu tage et tilbageblik 
på en enestående kunstnerisk præsentation, 
som flyttede færøsk billedkunst - og os alle 
- op på et højere niveau. 

Ingálvur av Reynis påvirkning og betyd-
ning for færøsk billedkunst kan ikke over-
vurderes. Indflydelsen er stor, både på det 
grundlæggende og det revolutionerende 
plan. Først og fremmest drejer det sig om et 
langt kunstnerliv, levet her til lands. Tit en 
udfordring at leve på Færøerne som profes-
sionel billedkunstner, med både familie og 
alle dagligdagens udgifter. Foruden denne 
grundlæggende rolle, har Ingálvur av Reyni 
en ikke mindre betydningsfuld rolle i vores 
kunsthistorie som antagonist og rebel - og 
som den billedkunstner, som for alvor lance-
rede den nonfigurative og abstrakte billed-
kunst på Færøerne. 

Farverige sandheder 
Ingálvur av Reyni har malet utrolig mange 
gode malerier – det gjorde han, da han arbej-
dede ud fra læreren Aksel Jørgensens regler 
om at bruge de klareste kontrastfarver – men 

også da han senere mødte Jack Kampmann 
og fulgte dennes råd om at dæmpe farverne 
over i gråt og mørkt. De grå billeder er ene-
stående gode, ligesom de sorte, på én gang 
både små og monumentale. Det samme kan 
siges om de storslåede malerier fra hans 
sidste år,  og hans tegninger og akvareller er 
heller ikke at forglemme. 

Tinganes  - 17KR frimærket
En virkelig perle er det figurative og fred-
fyldte oliemaleri ”Tinganes” fra 1947. Far-
verne i det lille billede er arrangeret efter 
læresætningen om kontrastfarver, som 
Ingálvur av Reynis lærer, Aksel Jørgen-
sen, lærte sine elever på kunstakademiet, 
og som det tog Ingálvur flere år at løsrive 
sig fra. Han syntes selv, at han var for lidt 
selvstændig i årene efter akademiuddannel-
sen, men dette billede fra de formative år 
er nu særdeles vellykket. Ingálvur av Reyni 
formår at bruge kontrastfarverne bevidst, 
fordi han som maler er en fremragende 
kolorist. Den dominerende blåviolette tone 
i billedet får varme og glød fra de stærke 
komplementære orange farveflader, mens 
de grønne antydninger får klingende gensvar 
fra vinrøde og rustrøde flader. Selv om det 
er tale om et figurativt billede, er dette også 

Ingálvur av Reyni 
- gennem tid og rum
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et temmelig abstraheret flademaleri, som 
peger mod det, som siden skal komme. 

Gennem tid og rum – 39KR frimærket
Dette maleri er storslået i alle ordets betyd-
ninger. Da Ingálvur av Reyni var 82 år 
gammel, fik han hædersopgaven at male et 
stort værk til den færøske lagtingssal, som 
skulle hænge på endevæggen bag lagtings-
formanden og talerstolen. Titlen på værket 
er ”Gjøgnum tíð og rúmdir” - gennem tid 
og rum – et digt af Janus Djurhuus. Et brud-
stykke af digtet lyder: ”Dybt i mit sind/ hvor 
fjerne århundreder bor/ dybt i mit sind/ hvor 
fædrenes skarer slumrer/ dvæler en sang... / 
I den høres latter fra læskende kilder... / i den 
ånder den svage luftning og den lune brise/ 
i den runger ustyrlig brænding og rasende 
storme... ” 

Hvis vi flytter indholdet i Janus Djurhuus' 
digt over i kunstværket, kan maleriet mulig-
vis opfattes som en lovsang til Færøerne, 
færøsk historie, folk, natur og vejrlig. Farve-
valget er samlet i gråt med sorte linjer, men 
med masser af de samme lysende farver, 

som Ingálvur av Reyni brugte i sine unge år. 
Knaldrød og pink finder balancen i forskel-
lige grønne kontrastnuancer. Orange strøg 
tænder op i blå farveflader. Violette farver 
skælver af et hint af solgult. Kompositionen 
ligger som et landskab i panorama, men 
billedet er særdeles abstrakt, ekspressivt 
og dynamisk med rytmiske gentagelser og 
modgående bevægelser på skrå. Se på bil-
ledet et øjeblik og sammenlign det med det 
lille billede ”Tinganes”. Trods en aldersfor-
skel på 55 år og masser af erfaring og kva-
dratmeter til forskel mellem kunstværkerne, 
hvor man finder det figurative og idylliske, 
det abstrakte og voldsomme, så er forskel-
len ikke så stor, som man skulle tro – det 
er én og samme person, Ingálvur av Reyni, 
som skabte begge. En billedkunstner, som 
hele sit lange arbejdsliv fortsatte med at 
udfordre sig selv og som derved skabte et 
livsværk af umådelig betydning for færøsk 
billedkunst. 

Kinna Poulsen
Cand.mag i kunsthistorie og kunstanmelder

Ingálvur av Reyni, 1971. Foto: Jostein Skeidsvoll.
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Præsternes og biskoppernes klædedragt 

følger de liturgiske farver i kirkeåret og knyt-

ter sig også til de kirkelige højtider og hel-

ligdage.

I denne tredje og seneste udgivelse om fær-

øske kirketekstiler er vi nu kommet til bispe-

kåberne. De to forrige udgivelser har vist 

messehagler i farverne: rødt, grønt, violet 

og hvidt.

Bispekåben bruger biskoppen ved særlige 

lejligheder, for eksempel ved præsteordina-

tion, når kirker fylder rundt, til Olaj og når 

biskoppen deltager i arrangementer uden-

lands. Færøernes biskop har tre bispekåber i 

forskellige farver at vælge imellem, en hvid, 

en grøn og en gylden. Den hvide blev taget 

i brug i 1963, den grønne blev taget i brug i 

1989 og den gyldne blev taget i brug i 2013.

Posta har valgt at vise den hvide og den 

gyldne bispekåbe på disse to frimærker.

Den hvide bispekåbe

Dansk Paramenthandel syede den hvide 

bispekåbe i 1963. Klædet til kåben har 

Edvard Jensen, billedhugger, tegnet. Klædet 

er håndvævet i Italien og lavet af hvid silke- 

og guldtråd. Biskopskåben er bagpå prydet 

med et kors. Lutherrosen står midt på 

korset. Foran er der en bort hele vejen rundt. 

Pailletter og en plante, jerikorosen, er bro-

deret foran på borten. Jerikorosen er en tør 

og brun ødemarksplante, som kan klare sig i 

flere år uden vand. Men så snart som den får 

en smule væde, så blomstrer den i smukke 

grønne farver.

Den gyldne bispekåbe

Dette er den nyeste bispekåbe og den blev 

taget i brug til Olaj i 2013.

Bispekåben er gylden og den symbolise-

rer: det evige lys, guds herlighed og kraft. 

Det symbolske er korset, ringen, Færøerne 

og engkabbelejen (den færøske national-

blomst). Jógvan Sámal Heldarsskarð har 

Messehagler III: Bispekåber

Prøvetryk
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tegnet kåben, og Gisley Dahl Bonde har 

lavet prikkemønster og påtegnet mønste-

ret. Paulina M. K. Eliasen har broderet, og 

Ruth Laksáfoss har syet. Spændet er tegnet 

af Marni Laksáfoss. Selve stoffet er købt i 

England.

Tekstiler og farver

Når vi tænker på kirketekstiler, så er præ-

stekjolen best kendt for sin sorte farve. På 

den anden side så har præstekjolen en vis 

værdighed og i vores tradition symboliserer 

præstekjolen livets alvor – både de gode og 

de tunge øjeblikke. Men kirken er farverig 

med sine liturgiske farver. Den er ikke kun 

sort og hvid. Der er andre livsbekræftende 

farver, som alt efter kirkeåret og selve øje-

blikket i kirken fortæller sin historie og viser 

stemningen f.eks. glæde eller sorg, håb om 

vækst eller anger når man har trådt forkert. 

Farven viser stemningen. Farven fortol-

ker teksten og får os til at tænke. Ikke kun 

ordene er opmuntrende. Farven, lydene, 

samværet og tonen. Dette tilsammen er en 

integreret helhed, som vi kalder gudstjenste. 

Messehagler, stola, alterduge og vægtæp-

per og lignende håndarbejde, fortæller også 

om virksomme hænder, som med grundig-

hed, dygtighed og kærlighed har givet kirken 

et værdigt udseende. Disse tekstiler klæder 

den færøske folkekirke og iklæder kirken 

dens fineste pragt.

Med disse tilsammens seks frimærker 

afslutter vi nu serien om kirketekstiler i den 

frærøske folkekirke. 

Kilde: Bogen “Kirkjuklæði”, 2021, efter Pau-

lina M.K. Eliasen.

Færøernes biskop siden 2007, Jógvan Fríðriksson, i den gyldne bispekåbe. Foto: Fotostudio.
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Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Tel. 00 298 346200
Fax 00 298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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Nye udgivelser 12. august, 20. september og 1. oktober 2021

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

ILA virus / Covid-19 på Færøerne
20.09.2021
20,00 og 25,00 DKK
FO 965-966
37 x 48 mm
84 x 62 mm
Edward Fuglø
Offset 
Bpost, Belgien
Breve til udlandet, 101-250 g.

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

Andre produkter:

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

Kunst: Ingálvur av Reyni
20.09.2021
17,00 og 39,00 DKK
FO 967-968
39,64 x 26 mm and 50,57 x 26 mm
Ingálvur av Reyni
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Breve og brevpakker på Færøerne, 
0-100 g.

Messehagler III: Bispekåber
20.09.2021
17,00 og 27,00 DKK
FO 969-970
30 x 40 mm
Offset 
Cartor Security Printing, Frankrig
Breve på Færøerne og til udlandet, 
0-100 g.
Selvklæbende hæfte med 6 frimærker

Prøvetryk

Prøvetryk

Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:
Værdi:
Nummer:
Format, frimærke:
Format, miniark:
Foto:
Design & Gravure:
Trykmetode:
Trykkeri:
Posttakstgruppe:
Andre produkter:

Cz. Slania 100 år
- fællesudgivelse med Danmark og Grønland
12.08.2021
39,00 DKK
FO 964
50 x 35 mm
110 x 70 mm
Wayne Chen
Martin Mörck
Ståltryk/Offset 
La Poste, Frankrig
Brevpakker på Færøerne, 0-100 g.
Sorttryk samt fælles mappe med DK og GL

Prøvetryk

Prøvetryk

Prøvetryk

Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:
Værdi:
Format:
Design:
Trykmetode:
Trykkeri:

Frankeringsmærker 2021: 
Historiefortællere
01.10.2021
4 x 17,00 DKK
55,0 x 22,5 mm
Bárður Dal Christiansen
Flexoprent
Limo Labels, Danmark



H
eð

in
 B

rú
. 

Bá
rð

ur
 D

al
 C

hr
is

ti
an

se
n,

 2
02

1

17.00

Dr
. 

Ja
ko

b 
Ja

ko
bs

en
. 

Bá
rð

ur
 D

al
 C

hr
is

ti
an

se
n,

 2
02

1

17.00

Jø
rg

en
-F

ra
nt

z 
Ja

co
bs

en
. B

ár
ðu

r 
Da

l C
hr

is
ti

an
se

n,
 2

02
1

17.00

W
ill

ia
m

 H
ei

ne
se

n.
 B

ár
ðu

r 
Da

l C
hr

is
ti

an
se

n,
 2

02
1

17.00

Nye produkter

Posta har fået fremstillet en flot plakat i 
forbindelse med frimærkeudgivelsen af 
Andrea Árting, den 8. marts 2021.

Plakaten er trykt i lækkert kvalitetspapir i 
størrelsen 297 x 420 mm (A3). 

Begrænset oplag! Pris: 150,- DKK.

Plakat: Andrea Árting

Fællesmappe: Cz. Slania 100 år

Frankeringsmærker 2021: Historiefortællere

Posta har fået fremstillet en flot mappe i for-
bindelse med fællesudgivelsen af Cz. Slania 
den 12. august 2021.

Mappen indeholder de tre miniark fra hen-
holdsvis Færøerne, Danmark og Grønland, 
som alle er graveret af Martin Mörck.  
Færøernes sorttryk er med i mappen. 

Pris: 225,00 DKK.

Heðin Brú: Fattigsmandsære Dr. Jakob Jakobsen: Færøske folkesagn og æventyr

Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara William Heinesen: Moder syvstjerne
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Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 48

* = postfrisk, 8= stemplet

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 12.08.2021 - Cz. Slania 100 år - FO 964 (miniark med 1 frimærke)

PPS000821 Cz. Slania 100 år, miniark ust. * 39,00 5,50

FFT000821 Cz. Slania 100 år, miniark fdgst. 8 39,00 5,50

DDT000821 Cz. Slania 100 år, miniark dgst. 8 39,00 5,50

FFU000821 Førstedagskuvert m/miniark 8 44,00 6,15

WBPSLANIA Cz. Slania, sorttryk * 150,00 21,00

WSLANIAMA Cz. Slania - mappe FO, DK + GL * 225,00 31,00

Udgivelse 20.09.2021 - ILA / COVID-19 - FO 965-966 (miniark med 2 frimærker)

PPS000921 ILA / COVID-19, miniark ust. * 45,00 6,30

FFT000921 ILA / COVID-19, miniark fdgst. 8 45,00 6,30

DDT000921 ILA / COVID-19, miniark dgst. 8 45,00 6,30

FFU000921 Førstedagskuvert m/miniark 8 50,00 7,00

Udgivelse 20.09.2021 - Kunst: Ingálvur av Reyni - FO 967-968 (2 frimærker)

PPA010921 Ingálvur av Reyni, sæt ust. * 56,00 7,80

FFG010921 Ingálvur av Reyni, sæt fdgst. 8 56,00 7,80

DDG010921 Ingálvur av Reyni, sæt dgst. 8 56,00 7,80

FFK010921 FDC m/sæt 8 61,00 8,50

FFL010921 FDC m/enkeltmærker 8 63,00 8,80

FFM010921 FDC m/fireblokke 8 231,00 32,30

PPB010921 4-bl, øvre marginal. ust * 224,00 31,30

PPC010921 4-bl, nedre marginal. ust. * 224,00 31,30

PPD000967 Ingálvur av Reyni, ark 17KR (20) * 340,00 47,60

PPD000968 Ingálvur av Reyni, ark 39KR (20) * 780,00 109,20

Udgivelse 20.09.2021 - Messehagler III: Bispekåber  - FO 969-970 (2 frimærker)

PPA020921 Messehagler III, sæt ust. * 44,00 6,15

FFG020921 Messehagler III, sæt fdgst. 8 44,00 6,15

DDG020921 Messehagler III, sæt dgst. 8 44,00 6,15

PPN000921 Frimærkehæfte, ust. * 132,00 18,50

FFO000921 Frimærkehæfte, fdgst. 8 132,00 18,50

DDO000921 Frimærkehæfte, dgst. 8 132,00 18,50

PPJ000921 Postkort (2) * 14,00 2,00

FFJ000921 Maksimumkort (2) 8 58,00 8,10

FFK020921 FDC m/sæt 8 49,00 6,90



PS2021

Udfyld venligst kuponen på bagsiden!

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

FFL020921 FDC m/enkeltmærker 8 51,00 7,10

FFM020921 FDC m/fireblokke 8 183,00 25,60

FFP000921 FDC m/hæfte 8 137,00 19,20

PPB020921 4-bl, øvre marginal. ust * 176,00 24,60

PPC020921 4-bl, nedre marginal. ust. * 176,00 24,60

PPD000969 Messehagler III, ark 17KR (20) * 340,00 47,60

PPD000970 Messehagler III, ark 27KR (20) * 540,00 75,60

Udgivelse 01.10.2021 - Frankeringsmærker 2021

PMA002021 Frankeringsmærker 2021, sæt ust. * 68,00 9,50

FMG002021 Frankeringsmærker 2021, sæt fdgst. 8 68,00 9,50

DMG002021 Frankeringsmærker 2021, sæt dgst. 8 68,00 9,50

FMK002021 FDC m/sæt 8 73,00 10,20

FML002021 FDC m/enkeltmærker 8 79,00 11,00

Diverse

WPLANDREA Plakat: Andrea Árting 150,00 21,00

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:

Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark på over DKK 80,00 pålægges 5% moms.
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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

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Land:

Email:

Kundenr.:

Ja, tak. Jeg ønsker at tilmelde mig Posta Nyhedsbrev, som sendes med e-mail.

Betaling (sæt venligst kryds)

Bemærk venligst!

Vigtig information angående betaling med betalingskort

På grund af skærpede sikkerhedskrav til kortbetalinger fra 1. januar 2021 – den såkaldte to-
faktor-godkendelse, kan vi ikke håndtere kort oplysninger på samme måde som før.

Vi tilbyder istedet en smart og sikker løsning, hvor du på vores hjemmeside kan logge på og 
registrere dine betalingskort. På denne måde kan du nemt betale for fremtidige abonnemen-
ter og enkelte bestillinger.  

Det er selvfølgelig fortsat muligt at betale med betalingskort uden at registrere dette, 
når du bestiller frimærker på vores hjemmeside www.stamps.fo. Nye frimærkeudgivel-
ser ligger normalt klar til bestilling på hjemmesiden ca. 1 måned før udgivelsesdagen.  
Vi kan også tilbyde betaling med PayPal, hvis du er tilmeldt denne betalingstjeneste.  
Læs mere på www.paypal.dk. 

Beløb betales via PBS (kun kunder i Danmark)

Beløb overført direkte til: 9541 6 25 98 47  
Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 København K, Danmark 
IBAN: DK02 3000 0006 2598 47, SWIFT-BIC: DABADKKK

 
Beløb indsat på vores girokonto:  
Stockholm 4115-2,  
IBAN: SE08 9500 0099 6034 0004 1152 Swift-Bic: NDEASESS  

Helsinki 800012-70845101  
IBAN: FI70 8000 1270 8451 01 Swift-Bic: DABAFIHH

PayPal - du kan betale via vores PayPal konto til stamps@posta.fo. Bemærk venligst at et gebyr på 
5,00 DKK tillægges hver PayPal betaling.  

Beløb skal trækkes fra tilgodehavende på min konto


