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Nyheder fra filateliafdelingen
Ny leder på filateliafelingen
Det er med stor glæde, at jeg kan præsen-
tere den nye leder af Posta Stamps, Ingun 
Nolsøe Olsen.

Ingun blev ansat i filateliafdelingen i januar 
2016. Hun kom fra et godt job som afde-
lingsleder hos Boots i Manchester. Ingun er 
uddannet Bachelor i Business Economics 
og Tourism og har en kanditatuddannelse 
i Business Management fra University of 
Manchester. 

Helt fra begyndelsen var det meningen, 
at hun skulle overtage rollen som leder af 
Posta Stamps, og jeg må sige, at det var et 
godt valg.

Ingun er den perfekte til stillingen. Hun har 
et godt øje for, hvordan man griber frimær-
keudgivelserne an. Har interessse i kunst, 
kultur, og historie, som er meget vigtigt, 
såfremt man skal få alle aspekter i det færø-
ske samfund med. Hun er en dygtig leder og 
er klarsynet.

Den 1. december går jeg ned i halv tid og 
fortsætter lidt endnu i posten – tilknyt-
tet filateliafdelingen, men også med andre 
opgaver.

Jeg og hele personalet vil ønske Ingun alt det 
bedste i den nye stilling som leder af Posta 
Stamps.

Svanbjørg Manai

Svanbjørg Manai (t.v.), forhenværende leder, og Ingun Nolsøe Olsen, Posta Stamps nye leder.
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Fra 4 til 3 årlige forsendelser i 2022
I 2022 har filatelieafdelingen valgt at udgive 
færre frimærker.

Dette skyldes først og fremmest, at bruget 
af frimærker til portobrug bliver mindre år for 
år. Alt bliver dyrere i samfundet, også brev-
forsendelser. Og med dette for øje justerer vi 
nu udgivelsesprogrammet til tre forsendel-
sesdage i stedet for fire. To forsendelser i 1. 
halvår og en forsendelse i 2. halvår. Årets  
sidste forsendelse i oktober inkluderer årets 
juleudgivelse dvs. årsmappe, årbog og jule-
mærker.

Vi glæder os til at præsentere de spæn-
dende udgivelser, som udkommer næste år.

Et foreløbigt frimærkeprogram for 2022 
kan læses på side 7 her i bladet. Bemærk 
venligst, at der kan forekomme ændringer i 
programmet.

Udgivelserne i januar vil blive afsendt 
sammen med februar-udgivelsen sidst i 
februar 2022.

Frankeringsmærkerne flyttes til januar
Vi har besluttet at flytte vores årlige udgi-
velse af frankeringsmærker til januar i stedet 
for oktober. Årsagen er, at portoændringer 
altid er gyldige fra 1. januar, og er det derfor 
mest hensynsmæssigt, at udgivelsen ligger 
her.

Det betyder, at vi udgiver to sæt frankerings-
mærker indenfor 3 måneder her i starten. 
Begge udgivelser vil være aktuelle og i brug 
hele 2022 indtil der kommer nye franke-
ringsmærker i januar 2023. Alle fremtidige 
udgivelser af frankeringsmærker vil ligge i 
januar.

Forventede posttakster pr. 1. januar 2022

Rekommanderet brev: 50,00 DKK + porto.

Breve indland

Vægt Brev Maxibrev

0 - 100 g 19 kr 43 kr 

101 - 250 g 29 kr 43 kr 

251 - 500 g 43 kr 

501 - 1000 g 61 kr

1001 - 2000 g 69 kr

Breve til udlandet

Vægt Brev Maxibrev

0 - 100 g 29 kr 79 kr

101 - 250 g 47 kr 79 kr

251 - 500 g 79 kr

501 - 1000 g 122 kr

1001 - 2000 g 222 kr
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Prøvetryk

Frankeringsmærker 2022
Færgernes tid 
Efter den kongelige monopolhandels afskaf-
felse i 1856 – og overgangen fra middelalder-
ligt bondesamfund til moderne fiskerination 
var begyndt, opstod behov for bedre trans-
portmuligheder på Færøerne. Man mang-
lede et kombineret fragt- og passagerskib, 
som kunne besejle de færøske kyster. 

Efter ti års tovtrækning med Lagtinget om 
at få et offentligt kystskib, mistede ledel-
sen for Færøernes største virksomhed, A/S 
J. Mortensens Eftf. tålmodigheden. De lod 
simpelthen et dampskib bygge i Sverige og 
fik det leveret i dec. 1895. Skibet fik navnet 
Smiril – og blev i januar 1896 sat i fast rute 
mellem Tvøroyri og Tórshavn, bygderne på 
Suðuroy samt de større bygder i det øvrige 
land. 

Straks efter at A/S J. Mortensens Eftf. havde 
vist, at det kunne betale sig at investere i 
kystsejlads på Færøerne, meldte andre pri-
vate aktører sig på banen – og snart sejlede 
små fragt- og passagerskibe mellem øerne. 

Strandfaraskip Landsins 
I 1917 overtog Færøernes Amtskommune 

driften af Smiril og oprettede det offentlige 
kystrederi 'Strandfaraskip Landsins', popu-
lært kaldet Strandferðslan. De første mange 
år, omfattede Strandferðslans virksomhed 
kun driften af Smiril – men efterhånden 
overtog det offentlige rederi de ulønsomme 
ruter, mens private aktører fortsatte med de 
lønsomme. 

I tresserne og halvfjerdserne overtog Strand-
ferðslan alle færgeruterne på Færøerne. 
Den aldrende flåde er løbende udskiftet og 
fornyet – og det yngste skud på stammen er 
den lille katamaranfærge 'Erla Kongsdóttir', 
som er motivet på det ene frankerings-
mærke. Erla Kongsdóttir er et afløserskib, 
som bliver sat ind, hvis et af de aktive små-
skibe skal til eftersyn eller repareres. 

Tunnellernes tid 
Den første bil kom til Færøerne i begyn-
delsen af tyverne – og kunne ikke køre ret 
langt udenfor Tórshavns smalle gader. Der 
fandtes simpelthen ikke nogen nævnevær-
dige landeveje. Snart fulgte andre efter, især 
busser og små lastbiler – og primitive vejnet 
blev efterhånden anlagt rundt omkring. Pri-
vate busruter blev oprettet i forbindelse med 

'Strandferðslan' - Offentlig transport på Færøerne
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En af Bygdaleiðirs blå busser på rute i Trøllanes. Foto: Ólavur Frederiksen

skibenes anløbshavne, som fragtede pas-
sagerer og lettere gods videre til nabobyg-
derne. 

I halvtredserne og tresserne blev mange 
af disse lokale veje forbundet – og i star-
ten af halvfjerdserne begyndte man på en 
mere systematisk forbedring af det samlede 
vejnet – og standarden blev betydelig for-
bedret.
 
Det store gennembrud kom, da de to stør-
ste øer, Streymoy og Eysturoy, blev forbun-
det med en bro. En lang tunnel blev anlagt 
gennem bjerget over brofæstet i Norðskáli 
på Eysturoys vestside, som mundede ud i 
dalbunden bag Skálafjørður – og afstanden 
til Skálafjørður, Eysturoys østlige bygder 
og de nordligste øer blev dermed betydelig 
reduceret. 

Nogle år senere åbnedes en tunnel mellem 
Kaldbaksbotnur og Kollafjørður, som redu-

cerede afstanden yderligere – og gjorde den 
gamle og ret utrygge bjergvej fra Tórshavn 
overflødig. 

Det næste store gennembrud kom med 
anlæggelsen af de lange undersøiske tun-
neller. Først mellem Streymoy og Vágar, 
senere mellem Leirvík på Eysturoy og Klaks-
vík på Borðoy. Det kan måske virke lidt 
voldsomt med disse store anlæg, men disse 
investeringer har faktisk gjort fire kostbare 
færgeruter overflødige. 

I 2020 kom den tredje og længste under-
søiske tunnel til, som forbinder Skálafjørður 
direkte med hovedstadsområdet. Denne 
tunnels funktion er at forkorte rejseafstan-
den mellem Tórshavn, Skálafjørður og de 
nordlige øer yderligere.

Bussernes tid 
I 1980 blev det offentlige busselskab 'Byg-
daleiðir ' oprettet og egentlige busruter etab-
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leret. Bygdaleiðir blev senere overtaget af 
Strandferðslan. Dette har gjort det betydelig 
lettere at færdes over land med bus, især 
på de lange ruter mellem Tórshavn og Vágar 
lufthavn, eller mellem Klaksvík og Tórshavn. 
På frankeringsmærkerne er Bygdaleiðir 
repræsenteret med den blå bus. 

Den røde bus, derimod, er en af bybusserne 
i Tórshavn. Bybusserne bliver drevet af det 
kommunale selskab 'Bussleiðin' som blev 
etableret i 1979. I halvfjerdserne fik hoved-
staden vokseværk - og det blev nødvendigt 
at oprette kollektiv bustransport i byen. Og 
det var et forudseende træk man gjorde den-
gang. Siden den dag hvor de ikoniske røde 
busser rullede ud for første gang, er Tórs-
havn mere end fordoblet i omfang. 

I 1980 udvidede Strandferðslan også sin 
virksomhed med en helikopterrute. Man 
kunne nu komme betydelig hurtigere frem til 
de centrale destinationer – men, endnu vig-

tigere, så fik de små og ofte utilgængelige 
udkantsøer en mere stabil forbindelse med 
hovedområderne, end da man kun havde 
ruteskibene at forlade sig på. 

Helikoptertjenesten blev i 1994 overtaget 
af det færøske flyselskab Atlantic Airways, 
som flyver regelmæssig ruteflyvning på 
øerne, samt tager sig af akut sygetransport, 
hvis det skulle blive nødvendigt.

Anker Eli Petersen

Erla Kongsdóttir. Foto: Regin Torkilsson.
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Foreløbigt 
Frimærkeprogram 2022

Frankeringsmærker 2022: Offentlig transport. 4 motiver. Kunst-
ner: Janus Guttesen.

H.M. Margrethe II - dronning i 50 år. Mini-ark med 1 frimærke. 
Sorttryk og souvenirmappe med miniark, sorttryk og fdc. Kunstner/
gravør: Martin Mörck. 

William Morris på Færøerne i 1871. Mini-ark med 1 frimærke. Til-
rettelæggelse/layout: Kim Simonsen.

Kalsoy - filming location. 2 frimærker, selvklæbende hæfte med  
6 frimærker og 2 postkort. Fotos: Jákup Brúsá.

Nordlys - Aurora borealis. 2 frimærker. Fotos: Thomas Vikre og 
Árni Øregaard.

Den første færøske bog 1822. Mini-ark med 2 frimærker.  Kunst-
ner: Ole Wich.

Europa 2022: Sagn & legender. 2 frimærker og selvklæbende 
hæfte. Kunstner: Anker Eli Petersen.

Organisk kunst. 6 frimærker. Kunstnere: Astrid Andreasen, Jórunn 
D. Poulsen og Tita Vinther.

Sepac 2022: Lokale drikkevarer. 1 frimærke. Kunstner: Anker Eli 
Petersen.

SALT - Sound Art  Live Theatre. Mini-ark med 2 frimærker. Fotos: 
Fotostudio.

Jul og advent. 2 frimærker, selvklæbende hæfte og 2 postkort. 
Kunstner: Heiðrik á Heygum.

Julemærker, årbog og årsmappe.

NB! Forbehold tages for ændringer i årsprogram og layout.

3. januar

14. januar

28. februar 

16. maj

24. oktober
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Prøvetryk

H.M. Margrethe II

Året 2022 bliver et af de store jubilæumsår 
i det danske kongehus. Den 14. januar 2022 
kan H. M. Dronning Margrethe II fejre, at 
hun har siddet på tronen i et halvt århund-
rede. 

Mange forberedelser blev gjort til fejringen 
af Dronningens 80 års fødselsdag den 16. 
april 2020, alle arrangementer I den for-
bindelse blev dog aflyst, da corona ramte 
verden som et uvejr. Det er derfor ikke så 
mærkeligt, at lysten og behovet for at fejre 
jubilæet nu er meget stor. 

I forbindelse med jubilæet udgiver det færø-
ske postvæsen et miniark, hvor Dronning 
Margrethe II sidder foran katedral-ruinen – i 
daglig tale kaldet muren - i bygden Kirkju-
bøur. Dronningen bærer den færøske natio-
naldragt og omkring hende er der grønt græs 
og blåt hav. På denne måde viser miniarket 
også hendes kærlighed til Færøerne, Færø-
ernes historie, kultur og natur. 

Dronningen studerede arkæologi i England 
I 1960-61, og arkæologiske undersøgel-
ser har vist, at muren stod færdig omkring 
det tidspunkt da Margrethe I var Danmarks 
Dronning. Det var kort tid efter at Færø-
erne sammen med Norge blev en del af det 
dansk/norske rige i 1380. Næste år kan vi 
sige, at Færøerne har været en del af det 
danske kongerige i 642 år, og af disse har 
Dronning Margrethe II været dronning i halv-
treds af dem. 

Den eneste konge, som har siddet på tronen 
længere end Magrethe II, er Christian IV. 
Han blev konge allerede som barn og kunne 
derfor sidde som konge i tres år - fra 1588 til 
1648. Skulle det være Dronning Margrethe 
forundt at fejre tres år som regent i 2032, 
vil hun sætte rekord som den, der har siddet 
længst på tronen i et af de ældste kongeriger 
i verden.

Men Dronning Margrethe er allerede inde-
haver af en anden rekord, som hun har sat 

- 50 år som dronning
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Dronningen ankommer til Tórshavn i juli 2021.

godt og grundigt. Siden det første kongebe-
søg i 1874 har ingen af regenterne før hende 
besøgt Færøerne så ofte som Margrethe II. 
Til minde om det første kongebesøg blev et 
mindesmærke – et såkaldt kongeminde – 
rejst på en synlig høj i Tórshavn.

Intet mindesmærke er rejst over Dronning 
Margrethe II på Færøerne og der er heller 
ikke brug for noget mindesmærke. Det blev 
tydeligt, da Dronningen besøgte øerne i 
2021. I en af bygderne sørgede man for, at 
Dronningen kom til at stå på just samme 
sted, som da hun besøgte Færøerne som 
kronprinsesse sammen med sine forældre 
for mere end 60 år siden.

For mange ældre mennesker blev det en 
helt speciel oplevelse at genoplive et gam-
melt minde efter så mange år. Disse histo-
rier viser tydeligere end så meget andet, at 
dronningen ikke har brug for, at nogen rejser 
et mindesmærke for hende. Med sine mange 
besøg på øerne har hun selv rejst et dronnin-

geminde i de fleste færingers hukommelse. 
Dronningens mand, den nu afdøde Prins 
Henrik, var en meget god støtte for hende i 
dette arbejde, fordi ingen kunne være i tvivl 
om hvor glad han var, når han besøgte Færø-
erne sammen med dronningen.

Den store interesse, som Dronning Mar-
grethe II har vist Færøerne og den færøske 
kultur, har haft stor betydning for hendes 
popularitet på Færøerne. Selv om ikke alle 
er enige om, hvilken betydning kongehuset 
skal have i dagens samfund, så kan man ikke 
undgå at have respekt for en dronning, der 
både har lært sig det færøske sprog og at 
danse færøsk dans. Derudover bærer hun sin 
nationaldragt med stolthed, har stor indsigt 
i færøsk kunst og har besøgt næsten hvert 
hjørne af Færøerne. Selv efter så mange 
besøg er Margrethe II lige så velkommen på 
Færø-besøg i dag som for halvtreds år siden.

Erling Isholm, historiker
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Prøvetryk

William Morris på Færøerne, 1871

William Morris (1834 –1896) var en engelsk 
kunstner, forfatter, kunsthåndværker og 
socialist. Morris var med til at ændre sin 
samtids tanker, stil og interiører. Oprindeligt 
uddannet i teologi fra Oxford, senere som 
arkitekt, inspireret af sine venner, de præ-
rafaelitiske kunstnere Dante Gabriel Ros-
setti og Edward Burne-Jones. Senere blev 
Morris en central figur i den engelske Arts 
and Crafts bevægelse. 

Han havde desuden allerede som ung, inspi-
reret af Walther Scotts forfatterskab, en 
forståelse for landskaber, middelalderlige 
bygninger og især for historisk romance. 

William Morris – skaberen af smukke ting 
William Morris fokuserede tidligt på at pro-
ducere smukke ting: f.eks. tapeter og teksti-
ler, men også møbler og farvede glasvinduer. 
Han tegnede et par huse og skrev desuden 
en lang række bøger. I sin samtid var han 
Englands største digter.  

I 1871 og igen i 1873 rejste Morris til Island 
og således kom han også til Færøerne. I 1871 
var han to gange på Færøerne. 

Morris begyndte som ung at reagere imod 
den form for kapitalisme, der var med til at 
skabe grimme ting, forurenede og gav den 
engelske arbejder uværdige forhold at leve 
under. Hans fredelige hjemby ude på landet 
i Essex var hurtigt blevet en del af Londons 
uendelige ekspansion. 

Rejsen til Færøerne i 1871
Morris blev usædvanligt bjergtaget på Færø-
erne ved synet af det første nordiske land 
han havde været i. Inden hans rejse havde 
han oversat islandsk litteratur til engelsk. 
Hans rejse til Island og dermed til Færøerne 
var en del af hans længsel efter at finde 
samfund, der ikke var ’ødelagte af industria-
lisme, og tilhørende forurening, kolonialisme 
og grådighed’. Morris ville finde et samfund 
der byggede på venlighed og fællesskab, og 
ikke kun kapitalistiske bytteforhold i mellem 
mennesker.

- 'The Pure Torshavn Weave Fabric'
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Som designer var Morris fascineret af hvor-
dan både, huse og befolkningens tøj var 
designet på Færøerne. I bygden Kirkjubøur 
fandt han et middelalderligt kirkeinteriør 
håndskåret udført i træ, som han netop for-
stod at beundre. 

Morris så desuden med milde og venlige 
øjne på byen Tórshavn, hvilket ikke forekom 
ofte blandt andre samtidige tilrejsende. 

Han var svært affekteret omkring synet af 
dette lille land, at han kunne finde velkendte 
blomster på sådan et fjerntliggende sted. 

"…et særligt smukt og poetisk sted, sådan så 
det ud for mig, men mere fjerntliggende og  
melankolsk, end jeg kan udtrykke, selv om 
her både gror blomster, græs og solen skin-
ner."

Morris udviste desuden en fin forståelse for 
arkitektur. Hans syn på huse og folk er altid 
positivt ladet: 

"…husene er alle af træ, med høje tage og 
små hvide vinduer, mens resten af væggene 
består for det meste af Stockholm træbe-
skyttelse, tagene er af tørv med fine væk-
ster af græs på toppen  …folk vi mødte var 
høflige, med et godt temperament de så 
alle tilfredse ud. Kvinderne var ikke smukke, 
men heller ikke frygtelige at se på, mændene 
var flotte, med en værdig udstråling i deres 
pæne dragter. "

Ved afrejsen skrev Morris flittigt i sine dag-
bøger, da skibet Diana sejlede ind i Vest-
mannasund mellem Streymoy og Vágar, så 
han og de andre passagerer folk løbe imod 
dem, for at se dem og skibet. Naturen er 
specielt voldsom lige der med stærk strøm, 
høje klipper og fjelde. 

Et par dage senere skrev Morris om sin 
afsked med Færøerne: 

”Jeg har aldrig set noget der var så meget 
som taget ud af en drøm, så forunderligt 
som det var at komme ud fra det smalle sund 
direkte ud i Atlanterhavet, i baggrunden de 
enorme vægge af sten og fjeld, foran os en 
skyggeløs midnats skumring, intet jeg har 
set har imponeret mig så meget.”

Pure Tórshavn Weave Fabric 
Morris efterlod ikke kun fascinerende beskri-
velser, men han designede han også et spe-
cielt vævet tekstil, som han kaldte 'Pure 
Torshavn Weave Fabric'. I hans mange opteg-
nelser, ser vi at han registrerer en masse grå 
farver, at selve græsset er gråt i tågen og 
havet tilmed, derfor er det ikke mærkeligt at 
dette tekstil findes i to gråtoner, der passer 
godt til Færøernes afdæmpede farveskala. 
Disse står dog i modsætning til de mange 
blomster og farver vi finder i Arts og Crafts 
bevægelsen. Styrken ved dette tekstil er dog 
at det fremstår nyt og klassisk over 150 år 
efter at det blev designet. 

Kim Simonsen 
Ph.D. MA.

Kort, der viser Morris rejse fra Skotland til Færøerne og 
Island.
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Prøvetryk

Kalsoy - filming location
James Bond på Færøerne
I sensommeren kan man, især på Norder-
øerne, se bjerge, der, lige som Sælkvinden, 
virker som om de kaster sig i havet. På denne 
årstid kan bjergene være så dybt grønne, at 
de over havoverfladen virker næsten flim-
rende blågrønne og indgår som blændværk 
i en dramatisk helhed med deres egen vibre-
rende kulør.

Derfor er det livsbekræftende, at den nye 
James Bond film, ”No Time To Die,” er ind-
spillet i netop dette område.

Selv om Færøerne var blandt de første lande 
i Nordatlanten at anskaffe sig en god bio-
graf, er mærkelig få film indspillet på disse 
kanter. Et kongebesøg blev filmet allerede i 
1907, da Nordisk Film, verdens ældste film-
kompagni, var på stedet.

Men da kongen i 1927 besøgte Færøerne, 
var der færinger selv der ejede kameraerne 
og filmede begivenheden i Tórshavn og i 
Tvøroyri.

Foruden højt profilerede besøg af kongen 
og kendte personer, har flere færinger også 
filmet dagligdagen, i det at langdistance-

fiskere købte filmkameraer, både for at vise 
dem derhjemme den store verden - og for 
at filme det nyeste derhjemme, så minderne 
kunne bevares og tages frem ude på fiske-
felterne.

Denne historiske virkelighed har lagt grun-
den til den kulturhistoriske interesse for at 
iagttage stort og småt på film, både ude og 
hjemme.

Her på det sidste er vi også kommet godt 
med at fortælle om tapre helte og de værste 
skurke. Dog så, de samme historier er blevet 
fortalt i kvad, sagn og eventyr de sidste 
tusind år. Århundredernes beretninger har 
ikke ændret sig, andet end i udbredelsen.

Vi der har levet så isoleret her ved Golf-
strømmens ende, har nu fået den store 
verden på besøg, fordi de vil bruge vores 
naturgivne kulisser til deres aktuelle beret-
ninger, hvor det gode konfronterer det onde 
– og helten gør opmærksom på, at verden er 
i gode hænder.

Selv om de menneskeskabte udfordrin-
ger kan virke dystre, er der altid et håb 
forude, forløst i heltens hænder. Og hvem 
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Kalsoy. Foto: Jákup Brúsá.

ved, måske bliver helten en skønne dag en 
kvinde, som Wonder woman, som frelser 
kloden fra destruktive kræfter, der vil lægge 
den materialistiske verden for sine fødder, 
ligesom hvide mandlige helte har gjort hidtil 
på film.

Det er derfor særlig glædeligt, at Færøerne 
har draget biografhelten over alle hertil, for 
at lave sin 25. film, ”No Time To Die.” Selv 
om scenen er afmålt og næppe vil bemær-
kes hos os der bor her, har den betydning 
som fascinationsobjekt i omverdenen, fordi 
tiltrækningskraften fra bjerge og hav er altid 
stærk. Trods fjernt i virkelighed, er vi så nær-
værende på film.  For det er der vi åbner op 
for eventyret.

Derfor er det af afgørende betydning, at vi 
forvalter denne gudgivne juvel korrekt og 
forædler den, så vi ikke ender som en ind-
holdsløs kulisse, overrendt af turister.

Den første udfordring er at få den naturlige 
del af den erhvervsmæssige filmproduktion, 
så vi kan udvikle kompetencen som filmna-
tion i Nordatlanten. Den anden udfordring er 
ikke mindre, i det, at film, som det mest for-
førende medie, kan få folk fra omverdenen 
til at besøge vores mest foretrukne lokali-
teter, hvor der kun er plads til få ad gangen.

Sideløbende med lokale aktører, bønder og 
turistindustri, er det af afgørende betyd-
ning at skabe vedvarende bånd og en fælles 
opfattelse af turistoplevelserne som andet 
og mere end blot at dele en skatteteknisk 
kage på tegnebordet.

Verdens mest bestandige beretninger har 
aldrig været nærmere end nu. Foran det 
internationale filmlærred må vi erkende, at 
det er præcis der vores største udfordring 
ligger i dag.

Birgir Kruse, filmanmelder
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Nordlys - Aurora borealis
Det var engang sidst i tresserne, måske 
allerførst i halvfjerdserne, at en af mine 
klassekammerater spurgte, om vi havde set 
de kulørte lys på himlen aftenen forinden. 
”De er tegn på verdens undergang,” fort-
satte han og blev lidt småirriteret over, at 
hans dystre budskab blev mødt med et 
skuldertræk.

”Sikken noget sludder,” fik han at vide, ”det 
var nordlyset. Har du aldrig set nordlys før?”
”Nej,” insisterede han, ”det var meget værre 
end det. Nordlys er grønne, det her var i 
alle mulige farver!”

Vi så på hinanden og trak på skulderen 
igen. Når han var i det lune, var der ikke 
noget at gøre. Så vi gik og lod ham stå til-
bage med sine dommedagsgrublerier. På 
vej ud af skolegården talte vi dog om de 
flotte nordlys, som vi selvfølgelig havde 
set. De var godt nok et imponerende syn.

De dansende lys
Den aften kom nordlysene igen, denne 
gang endnu flottere og voldsommere. Der 
var, i al deres skønhed, noget frygtindgy-
dende ved dem – og som vi stod der i flok 
og betragtede det voldsomme skue, kunne 
vi godt forstå vores småreligiøse klasse-
kammerats rædsel. Men det ville selv ti 
vilde heste ikke få os til at indrømme.

Lange bånd af kulørt lys dansede og bug-
tede sig over himlen – farverne vekslede 
mellem hinanden fra næsten gulgrønt over i 
grønt, blåt og rødt. I den stjerneklare aften 
var det lige som at man mærkede dem 
gnistre og knitre - næsten som statisk elek-
tricitet, når man kom til at trække nylon T- 
shirten for hurtigt over hovedet.

Solstorme og den slags
Dette var som sagt enten sidst i tresserne 
eller begyndelsen af halvfjerdserne, da børn 
var interesserede i alt som havde med rum-
met at gøre. Så selv om vi ikke var helt på 
det rene med det faktiske forløb, vidste vi 
at nordlys opstod når solvindens energi vok-
sede i styrke, især ved kraftige udbrud, de 
såkaldte flares.

Når solvindens partikler ramte jordens mag-
netfelt opstod der nord- eller sydlys ved 
polerne, aurora borealis og aurora australis.
Desto stærkere solvinden er, kraftigere bli-
ver nordlysene. De opstår i 90 til 300 kilo-
meters højde, når solvindens energi i form 
af ladede partikler, rammer jordens magne-
tosfære og langs dennes feltlinjer bliver 
ledt ind i atmosfæren i et bælte omkring 
jordens magnetiske poler. Ved kraftig solak-
tivitet, en solstorm, bliver f. eks. det nord-
lige bælte bredere og nordlysene kan ses 
længere sydpå.
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Processen
Selve processen består i, at energirige pro-
toner og elektroner i solvinden/stormen, 
rammer atmosfærens molekyler og for et 
øjeblik tilføjer dem højere energitilstande. 
Molekylerne og atomerne frigør sig siden 
for den overskydende energi eller genind-
fanger en forskudt elektron og henfalder til 
deres grundtilstand. Det er denne proces, 
emission, som skaber polarlysene - og for-
skellige bølgelængder som skaber de for-
skellige farver. Når iltatomerne (oxygen) 
falder tilbage til grundtilstanden opstår 
rødt, gulgrønt og grønt lys af det udskudte 
materiale. Når kvælstofmolekylerne (nitro-
gen), efter at have været ioniseret, genind-
fanger en elektron, udsender den blåt lys 
– og når den returnerer til grundtilstanden, 
afgiver den rødt lys.
 
Ymers øjenbryn – Midgårds vold
Ja, jeg ved, virkelige processer kan virke 
kedelige på skrift – men jeg kan garantere, 
at for os drenge og piger, som stod i mørket 
og iagttog nordlysets dans, var der ikke 
noget kedeligt med begivenheden. Jeg har 
set mange nordlys, både før og siden, men 
intet kommer i nærheden af det kosmiske 
skue, som udfoldede sig over vores 
hoveder, den aften i tresserne.

Det satte virkelig fantasien i gang – og vi 
var ikke de første som følte en vis beno-
velse og ydmyghed ved synet. Vores forfæ-
dre, vikingerne, havde deres egen forklaring 
på fænomenet:

Da Odin og hans brødre havde slået den 
enorme urjætte Ymer ihjel, byggede de det 
synlige univers af hans døde legeme. Midt i 
dette, anlagde de Midgård, menneskenes 
verden, og omkring den byggede de en vold 
til værn mod jætter og andre utysker. Vol-
den blev lavet af Ymers øjenbryn og engang 
imellem kan man se hårene flimre som lys i 
det fjerne – det er det som nogen kalder 
nordlys.

Vores naboer mod vest, grønlænderne, har 
arvet en ikke mindre kulørt forklaring fra 
deres forfædre. De gamle inuitter vidste at 
fortælle, at nordlysene faktisk var de dødes 
sjæle, som spillede bold i himlen.

Og dog – Verdens undergang?
”Det er tegn på verdens undergang,” sagde 
vor nervøse klassefælle. Hverken han eller 
vi andre anede det mindste om, at hans ord 
havde været lige ved at gå i opfyldelse.

Den 23. maj 1967, bredte panikken sig i 
den amerikanske hærledelse. Den kolde 
krig mellem øst- og vestmagterne stod på 
sit højeste, da de amerikanske radar-
systemer pludselig brød sammen. Amerika-
nerne troede at det var det sovjetiske 
militær, som jammede deres radar og var 
overbevidste om, at et sovjetisk atoman-
greb på USA var i gang. Alle alarmklokker 
ringede og man var godt i gang med at 
arrangere et massivt gengældelsesangreb 
med atomvåben, da et lyst hoved fik en ide 
at konsultere videnskabsfolk vedrørende 
atmosfæriske forstyrrelser. Astronomer, 
som kort forinden var begyndt at interes-
sere sig for solaktiviteten, kunne oplyse, at 
der lige havde været et enormt udbrud på 
solen og at en voldsom solstorm havde 
ramt jorden. Solstormen var så kraftig, at 
elektronisk udstyr over hele kloden, inklu-
sive de amerikanske Early Warning 
systemer, brændte sammen.

Gengældelsesangrebet blev aflyst og det 
forestående nukleare ragnarok afværget – 
men det var på et hængende hår.

Så vidt jeg husker, var den voldsomme sol-
storm og de deraf følgende spektakulære 
nordlys, vi beundrede omtalte aften, senere 
end i 67 – men jeg er ikke sikker. Jeg er i 
hvert fald glad for at klassefællen ikke 
endte som profet.

Anker Eli Petersen
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