
1Posta Stamps 02/2022

Posta Stamps 
Februar 2022Færøerne  Nr. 51

Martin Mörck 
designer og gravør 

Nordlys Organisk kunst



2 Posta Stamps 02/2022

Den norsk-svenske kunstner Martin Mörck er ver-
dens mest produktive nulevende frimærkedesigner 
og -gravør. Siden 1977 har han designet og/eller 
graveret mere end 900 forskellige frimærke- 
motiver, som er udgivet af 28 landes postvæse-
ner, herunder det færøske. 

Hans design og gravurer pryder 46 forskellige færøske frimær-
ker og frankeringsmærker. Desuden har han designet og/eller 
illustreret baggrundene på ni færøske miniark.

Martin Mörck er kendt som en sand elsker af Færøerne. En 
seks uger lang og eventyrlig motorcykeltur på øerne som 
19-årig var hans første møde med det færøske landskab og kul-
tur. ”Min kæreste og jeg pakkede et telt og kørte til Danmark 
på min motorcykel for at tage færgen til Færøerne. Planen var 
at besøge hver eneste af de færøske øer, hvor vi kunne køre på 
vores maskine, og det gjorde vi så. Da vejene på Færøerne 
langtfra var i så god stand i 1974, som de er i dag, var det en 
udfordring at køre på de lange og snoede veje. Mange steder 
blev vi nødt til at tage færgen for at komme fra den ene ø til 
den anden, da ingen af de tunneller, der forbinder øerne, var 
bygget dengang. Det var en fantastisk tur, der knyttede mig til 
Færøerne med en stor passion, som stadigvæk er der den dag i 
dag. Siden da har jeg besøgt Færøerne masser af gange,” for-
tæller Martin Mörck.

Spørgsmålet om, hvad han bedst kan lide ved Færøerne, 
besvarer han som følger: ”Naturen er vild og uberørt. Det rå 
landskab er unikt og pragtfuldt. Klimaet er helt perfekt til mig. 
Folk er venlige og har fødderne solidt plantet i jorden. Maden 
er fantastisk med et rigt udvalg af det, jeg bedst kan lide: lam, 
kartofler, fisk, hvalkød og søfugle.”

En nordisk frimærkedesigner og -gravør 
Martin Mörck

Martin Mörck på hans 
hjemø i Sverige

Foto: Armagan Ozdinc

Mörcks favorit frimærke er 
torskeskindfrimærket fra 
2016
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Kombineret sorttryk af fire separate Mörck gravurer til det færøske miniark fra 2002 
“Vikinger i Atlanten”. 

Martin Mörck begyndte at arbejde for det 
færøske postvæsen efter at han havde 
mødt Svanbjørg Manai på en af frimærke- 
udstillingerne i starten af 1990’erne. På 
grund af hans store forkærlighed for Færø-
erne, var han meget interesseret i at de- 
signe og gravere færøske frimærker. Hans 
første opgave var at designe et frimærke-
sæt om fuglefangst. Tegningerne til disse 
frimærker lå imidlertid og samlede støv i 
en skuffe, indtil de endelig blev trykt i 2018. 
Det første færøske frimærke af Martin 
Mörck om Olav den Hellige blev udgivet i 
1995. 

I årenes løb har han designet og graveret 
mange flotte frimærker for Færøerne. Mit 
færøske yndlingsfrimærke lavet af Martin 
Mörck er miniarket om vikingernes sejlad-
ser i Nordatlanten fra 2002. Det betragter 
jeg som et af hans mesterværker.

Hvilket færøsk frimærke er så kunstnerens 
egen favorit? ”Det er et svært valg. Fri-
mærket med den færøske kniv fra 2017 er 
et af dem, jeg holder allermest af. Det 

Hans design og gravurer 
pryder 46 forskellige 
færøske frimærker og 
frankeringsmærker.

skyldes primært, at jeg selv samler på 
knive, men også den færøske knivs 
unikke design. Jeg opholdt mig på Fær-
øerne i en længere periode i forbindelse 
med det projekt. Jeg var på udkig efter 
en ornamenteret kniv som firmærkemo-
tiv og fandt en på et privat knivmu-
seum, som har tilhørt Nólsoyar Páll. 
Men, når alt kommer til alt, så tror jeg 
faktisk, at mit færøske yndlingsfri-
mærke er torskeskindsfrimærket fra 
2016. Det var det første frimærke 
nogensinde lavet af ægte fiskeskind. Jeg 
udviklede og foreslog selv hele koncep-
tet bag dette frimærke”, fortæller han.

Martin Mörcks seneste færøske fri-
mærke bliver udgivet i anledning af 
Dronning Margrethe 2.’s 50 års 
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regeringsjubilæum. Han beundrer dronningen 
meget og har stor respekt for hende, og derfor 
har han gjort noget ekstra ud af denne vigtige 
historiske udgivelse. ”Da Posta havde beslut-
tet, at dette frimærke skal trykkes på et mini-
ark, skulle vi lægge os fast på et baggrunds- 
motiv. Jeg ville gerne have en scene, der 
afspejler Færøernes historie, omgivet af græs, 
sten og hav. 

Efter en længere diskussion faldt valget på 
ruinerne af Magnuskatedralen i Kirkjubøur 
som baggrund, og det blev besluttet, at dron-
ningen skulle sidde på det stengærde, der 
omkranser ruinerne”, forklarer han.

”Næste skridt var et portrætfoto af dronnin-
gen, som skulle bruges til illustrationen af 
hende på frimærket. Til det formål måtte foto-
graf Steen Brogaard og jeg begive os af sted 
til Fredensborg Slot til en fotosession. Her var 
det mit ønske, at dronningen skulle sidde lavt, 
så det så ud, som om hun sad på en sten. 
Forud for besøget havde jeg lavet en blyant-
skitse af miniark-motivet, som jeg viste 

dronningen for at illustrere, hvad jeg søgte at 
opnå. Dronningen er selv kunstner og tilmed 
et meget intelligent menneske. Derfor har jeg 
også ved tidligere lejligheder oplevet, at det 
har været meget nemt at kommunikere med 
hende og forklare mine kunstneriske hensigter. 
Efter en vellykket fotosession føjede jeg bille-
derne af Magnuskatedralen og dronningen 
sammen som forlæg til min tegning. Slut- 
resultatet er et motiv, der viser dronningen sid-
dende på stengærdet, mens hun nyder solen 
på en dejlig sommerdag på Færøerne. Jeg gra-
verede kun portrættet af dronningen i hånden, 
som er trykt i dybtryk, mens resten af miniar-
ket er trykt i offset.”

Martin Mörck fremhæver, at han altid har 
holdt meget af at arbejde med de færøske fri-
mærker og har sat stor pris på den store 
kunstneriske frihed, som Svanbjørg Manai har 
givet ham. Han ser frem til at designe og  
gravere mange flere frimærker for Færøerne  
i fremtiden.

Armagan Ozdinc

Miniarket, den færøske 
kniv fra 2017
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FØROYAR 43KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

FØROYAR 19KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

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 under-
gang,” fortsatte 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 tilbage med sine dommedagsgrublerier. På vej ud af 
skolegården talte vi dog om de flotte nordlys, som vi selvfølge-
lig 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 
klassekammerats rædsel. Men det ville selv ti vilde heste ikke 
få os til at indrømme.

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

Aurora borealis 
Nordlys

Nordlys over Tindhólmur

Foto: Thomas Vikre

Nordlys i Hoyvík 

Foto: Árni Øregaard
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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 nord- 
lys opstod når solvindens energi voksede i 
styrke, især ved kraftige udbrud, de såkaldte 
flares.Når solvindens partikler ramte jordens 
magnetfelt, opstod der nord- eller sydlys ved 
polerne, aurora borealis og aurora australis.

Desto stærkere solvinden er, jo kraftigere 
bliver nordlysene. De opstår i 90 til 300 
kilometers højde, når solvindens energi i form 
af ladede partikler, rammer jordens magnetos-
fære og langs dennes feltlinjer, bliver den ledt 
ind i atmosfæren i et bælte omkring jordens 
magnetiske poler. Ved kraftig solaktivitet, en 
solstorm, bliver f. eks. det nordlige bælte 
bredere og nordlysene kan ses længere sydpå.

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 genindfanger en 
forskudt elektron og henfalder til deres grund- 
tilstand. Det er denne proces, emission, som 
skaber polarlysene – og forskellige bølgelæng-
der, som skaber de forskellige farver. Når 
iltatomerne (oxygen) falder tilbage til grundtil- 
standen opstår rødt gulgrønt og grønt lys af 
det udskudte materiale. Når kvælstofmoleky-
lerne (nitrogen), efter at have været ioniseret, 
genindfanger 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 kede- 
lige 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 
ved begivenheden. Jeg har set mange nordlys, 
både før og siden, men intet kommer i nær- 
heden 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 benovelse og 
ydmyghed ved synet. Vores forfædre, 
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. Volden 
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 
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højeste, da de amerikanske radarsystemer 
pludselig brød sammen. Amerikanerne tro- 
ede at det var det sovjetiske militær, som 
jammede deres radar og var overbeviste 
om, at et sovjetisk atomangreb 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 om at konsultere viden-
skabsfolk vedrørende atmosfæriske 
forstyrrelser. 

Astronomer, som kort forinden var begyndt 
at interessere 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 kraf- 
tig, at elektronisk udstyr over hele kloden, 
inklusive de amerikanske Early Warning 

Desto stærkere  
solvinden er,  
jo kraftigere bliver 
nordlysene. 

systemer, brændte sammen. Gengæl-
delsesangrebet blev aflyst og det 
forestående nukleare ragnarok afværget 
– men det var på et hængende hår.

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

Anker Eli Petersen
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I 1822 blev den første bog på færøsk trykt. Det 
var H.C. Lyngbye, der udgav »Føröiske Qvæder 
om Sigurd Fofnersbane og hans Ætt«. 

Teksten var en nedskrivning af et kvad fra den omfattende 
færøske orale tradition, hvor sange fremføres af en forsanger 
i en sluttet ring af dansere, der synger med på omkvædet. 
Denne færøske kædedans er en kombination af fortælling, 
melodi og kropsudtryk, hvor forsangeren gennem dramatisk 
interaktion med danserne fremfører tekstindholdet.

I begyndelsen af 1800-tallet var en voksende antikvarisk 
interesse for almuens traditioner blandt den skolare elite. 
Sange og fortællinger blev nedskrevet, redigeret, udgivet og 
blev ofte grundlag for studier i stringente akademiske disci-
pliner, der lå langt fra den farverige folkelige tradition. Men 
alligevel fik disse tekster siden afgørende betydning for 
færingernes identitetsopfattelse og medvirkede for øvrigt til, 
at den færøske dansetradition er levende i dag. 

Lyngbyes sensationelle opdagelse

H.C. Lyngbye, der stammede fra Østhimmerland i Danmark, 
var nyuddannet præst fra København, men han var også 
naturvidenskabsmand med interesse for botanik. Derfor fore-
tog han en naturvidenskabelig indsamlingsrejse til Færøerne 
i 1817, hvor han hovedsagelig studerede tang, men også ind-
samlede meget andet færøsk materiale. 

Eksempelvis nedskrev han af antikvarisk og sproglig inte-
resse dele af den orale færøske sangtradition. Blandt andet 
164 kvadvers sunget af en gammel mand i Tórshavn. Ved 
hjemkomsten til København viste Lyngbye disse vers til teo-
logen og kvadforskeren P.E. Müller, som overrasket og begej-
stret kunne konstatere, at motiverne i kvadene hørte til den 
berømte Nibelungenlied, Edda digtning og Volsungasaga. 

200 år for udgivelsen af den  
Første færøske bog
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Det var en sensation, at dele af denne 
berømte sagnkreds var overleveret oralt 
på Færøerne. For at få hjælp til at ind-
samle resten af kvadet om Sigurd Faf-
nersbane henvendte Müller og Lyngbye 
sig til færingen pastor J.H. Schrøter i 
Hvalba, som Lyngbye havde besøgt på sin 
indsamlingsrejser på øerne. 

Første udgivelse på færøsk

I det følgende års tid indsamlede Schrøter 
resten af kvadet og sendte i 1819 alle ver-
sene til Lyngbye, som gennem de føl-
gende år ordnede det store materiale. 

På dette tidspunkt var der ingen norm for 
nedskrivning af færøsk, så H.C. Lyngbye 
anvendte den retskrivning i sit manu-
skript, som han havde lært af den færø-
ske skolar J.Chr. Svabo under færøophol-
det 1817. De færøske vers følges af 
Lyngbyes danske oversættelse side for 
side gennem bogen. 

Bogen er på 592 sider med en fortale af 
Lyngbye og en indledning af P.E. Müller 
samt bagerst et nodeark med kvadets 
melodi. Udgivelsen blev støttet af den 

Det var en sensation, at 
dele af denne berømte 
sagnkreds var overleveret 
oralt på Færøerne.

danske konges »Fonden ad usus publi-
cos«. 

Starten på færøsk  
nationsbygning

På denne tid bredte nationalismens 
idéer sig blandt intellektuelle og sko-
lare kredse i Europa. Ifølge disse skulle 
tradition, nationalsprog og folkekarak-
ter være grundlag for identitet, lande-
grænser og i sidste ende politisk magt. 
Derfor blev sange, fortællinger og 
andre folkeminder oralt overleveret i 
almuen meget væsentlige at opdrive 
og nedskrive.

Den færøske kvadbog blev i 1824 an- 
meldt af den berømte filolog og folke-
mindesamler Wilhelm Grimm. Han var 
en central skikkelse indenfor almue-
forskning, væsentlig for nationsopbyg-

H.C. Lyngbyes udgivelse af den 
første færøske bog 1822 på 592 
sider. Her opslået på titelbladet. 

Foto: Ole Wich. 
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ningen i Tyskland og kendt i hele Europa. 
Grimms anmeldelse bevirkede, at nordiske 
og europæiske skolarer fik større interesse i 
de følgende år for de færøske kulturudtryk. 
Udgivelsen af bogen medførte også, at det 
blev populært at indsamle kvadtekster lokalt 
på Færøerne.

Ved at nedskrive den orale tradition, udgive 
den i bogform på færøsk og dermed nå et 
større publikum, blev opmærksomheden 
vakt for den færøske kvadtraditions tekster. 
Det rejste også en begyndende forståelse 
for, at færøsk kunne betragtes som et selv-
stændigt sprog. 

En begyndelse på færøsk  
litteratur

H.C. Lyngbyes bogudgivelse i 1822 markerer 
derfor en milepæl i opbygningen af den fær-
øske nation, eftersom den bevirkede en 
generel øget intereuropæisk og færøsk inte-
resse for færøsk kultur samt pointerede 
behovet for at udforme et brugeligt færøsk 
skriftsprog. Dette blev etableret i 1846 og 
det blev forudsætningen for den omfattende 
færøske litteratur, der siden er udgivet.

Derfor fik udgivelsen stor betydning for 
udviklingen frem mod opfattelsen af den 
færøske nationalkultur i nutiden, hvor det 
færøske sprog betragtes som et essentielt 
fundament under færøsk kultur og samfund.   

Ole Wich

Præsten J.H. Schrøter indsamlede 
størstedelen af kvadet om Sigurd 
Fafnersbane. Her er hans originalmanu-
skript, der opbevares på Det Kongelige 
Bibliotek.
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H.C. Lyngbye - P.E. Müller
              J. H. Schrøter
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Miniarket »Første færøske 
bog 200 år«

Udgivelsen for 200 året for den første 
færøske bog består af et miniark med to 
frimærker. Frimærket til venstre med vær-
dien 29 kr. tager udgangspunkt i Sigurds- 
kvadet, og viser en dansering dramatisk 
bugte sig videre til slangen Fafner med 
nodearket som baggrund. 

På det andet frimærke med værdien 43 
kr. fortsætter dansering og slange over i 
omkvædsteksten ved siden af titelbladet 
fra bogudgivelsen. Dette illustrerer hvor-

Bogen blev i 1824 
anmeldt af den berømte 
folkemindesamler 
Wilhelm Grimm.

dan den dramatiske kvadtradition bli-
ver forenklet til tekst i en bog. Arkets 
baggrund er J.H. Schrøters originalma-
nuskript til bogudgivelsen.  

Frimærkeudgivelsen er tilrettelagt og 
designet af billedkunstner og historiker 
Ole Wich.
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I mange ø-kulturer findes forestillinger om såkald-
te flydeøer. Øer, som på mystisk vis er kommet 
flydende ind fra det omgivende hav, er forsvundet 
igen eller er grundstødt og har sluttet sig til de  
øvrige øer i gruppen - ofte som resultat af trold-
dom eller lignende.

I så henseende er Færøerne ingen undtagelse. De fleste af de 
mindste øer har en eller anden form for flydeø-sagn knyttet til 
sig.  I værket ”FÆROÆ ET FÆROA RESERATA” fra 1673, be-
skriver præsten, Lucas Debes fænomenet og tilskriver det til 
enten isbjerge der flyder forbi øerne eller djævelens forblindel-
se af den overtroiske befolkning. Et århundrede senere, i 1781-
82, afviser oplysningsmanden, Jens Christian Svabo, Debes’ te-
orier og tilskriver det drivende klippelignende skyer i horisonten 
og fænomenet ”pollamjørki”, tung drivende tåge.

Og der er ikke stor tvivl om, at Svabo havde ret i sine antagel-
ser. Enhver som har set havtågen drive hen over og langs de 
små øer, kan ikke undgå at få fornemmelsen af, at det er øen 
som bevæger sig over havet og gennem tågen. Men virkelig-
heden er, som bekendt, sjældent mere underholdende end en 
god skrøne, så her holder vi os til sagnverdenens kulørte for-
klaringer på naturens synsbedrag – og ser på et par eksempler 
af øer, som er kommet flydende med bjerge og dale og endda 
grise og jætter i følge.

Svínoy – svinøen

Svínoy skal efter sigende, ligesom andre af øerne, oprindelig 
have været en flydeø. Den dukkede ofte op fra nord, men det 
var sjældent at nogen så den, fordi den som regel var indhyllet 
i tåge.  Nu skal vi fortælle hvordan det gik til, da den blev en 
af de faste øer.

Europa 2022  
Myter og legender

Svínoy

Mykines  

Udgivelsesdag: 16.05.2022

Design: Anker Eli Petersen



13Posta Stamps 02/2022

Svínoy 

Foto: Pól Sundskarð

I bygden Viðareiði på Viðoy, havde man en 
so, men ingen orne.  På trods af dette blev 
soen drægtig og fik unger hvert år.  Folk var 
forundrede over dette, men ingen kunne 
forklare hvordan det gik til.  Man vidste at 
soen en gang imellem forsvandt fra byg-
den, men også at den aldrig var borte ret 
længe ad gangen.

En dag så man soen løbe østpå gennem 
bygden – over landtangen - og ned mod en 
lille bugt der kaldes Eiðsvík.  En af bygdens 
kvinder fik fat på grisen og bandt i hast et 
nøgleknippe til dens hale.  Soen løb siden 
ud i havet og svømmede bort fra land.

Et øjeblik senere så man en ø komme dri-
vende sydfra.  Bygdens mænd satte hastigt 
en båd i vandet og roede ud til øen - denne 
gang forsvandt den ikke igen og de kunne 
gå i land. Fordi soen med nøgleknippet 
havde bragt jern til øen, fæstede den sig til 
havbunden og den omgivende tåge for-
svandt som dug for solen.  Og der har den 
ligget lige siden.

Flydeøer, 1673: Enten 
isbjerge eller djævelens 
forblindelse af den 
overtroiske befolkning. 

De kaldte øen Svínoy (svineøen) fordi 
der var mange svin på den – og det var 
der, at soen fra Viðareiði var blevet be-
dækket.

(Fra Færøsk Anthologi af V. U. Ham-
mershaimb, København 1891)

Mykines

I et andet sagn fortælles der om en ”risi” 
en slags forhistorisk kæmpe eller jætte, 
som ville bo på Færøerne.

Men de øer han kunne lide, var for små.  
Han besluttede derfor at skubbe de små 
øer sammen til en, så han fik lidt mere 
plads.  Først fandt han den lille ø Koltur 
og placerede den hvor den ligger i dag.  
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Siden vadede han ned til Skúvoy og skulle til 
at skubbe den op til Koltur.  Men folk på 
Skúvoy spurgte ham, om han virkelig ville bo 
på den ø som ”Kálvur lítli” (Lille Kalv) havde 
ejet. Kálvur lítli var en middelalderpræst,  
som var berygtet for sin ondskabsfuldhed.  
Men det vidste jætten ikke – han troede at 
øen engang havde tilhørt en spædekalv – og 
det var velsagtens under hans værdighed at 
bo sådan et sted.

Så jætten vadede nordpå og der, nord for Fær-
øerne, fandt han en rimelig stor ø, som passe-
de i hans kram.  Han begyndte at skubbe den 
sydpå, mod Koltur – og det gik rimelig godt at 
få den flyttet.  Men da han kom til den lav-
vandede fiskebanke lige vest for Vágar, stødte 
øen på grund og satte sig fast.  En hel uge 
baksede han med at få øen fri af banken igen, 
men den var ikke til at rokke. Til sidst blev 
jætten så stiktosset, at han råbte:

”Fjør mítt!”  ”Min død!  Hvis jeg bare kunne få 
øen hen over forhindringen, så ville jeg sænke 
den i havet!”

Når han ikke kunne få øen for sig selv, undte 
han ikke andre at bosætte sig der. Sådan kom 
øen Mykines på sin plads i den færøske 
øgruppe – og det er ganske vist.

En gang imellem sker det, at folk fra Sørvágur 
ser en anden flydeø oppe mod nord.  Den har 
høje fjelde, dybe dale og hvide skummende 
vandfald.  Når folk fra Mykines hører dette, 
vækker det bekymring.  Hvem ved om jætten 
stadig er i live og kan finde på at sænke Myki-
nes i havet for at få plads til den nye ø?

(Løst genfortalt efter: Færøsk Anthologi af V. 
U. Hammershaimb, København 1891)

Anker Eli Petersen

Frimærkehæfte

Selvklæbende hæfte  
med 3x2 frimærker 
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Mykines bygd

Foto: Ólavur Frederiksen

Hvem ved om jætten 
stadig er i live og kan 
finde på at sænke 
Mykines i havet.
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Ársverk, 2022
Astrid Andreasen

Astrid Andreasen

Frimærkeserien denne gang udgøres af billeder af 
tre kunstneres værker, som hver på sin måde, 
hver med egen teknik og materiale skaber lune 
billeder, der knytter sig til færøsk natur og færøsk 
materiale. 

Vi er så vant til naturbeskrivelser og landsbybilleder i færøsk 
kunst. Men i disse værker er naturen selv del af materialet i 
værket, hvor seeren kan føle og lugte blomster, uld og tang. 
Det bløde og det glatte, det stærke og det skarpe, det stærkt 
røde og det flaskegrønne.

At væve, strikke, sy og brodere er tusindårig kunst, tit under-
vurderet og overset. Men der er måske forandring i sigte, 
hvad det angår. Sidste efterår var der en udstilling med 
vævekunst i Klaksvík, hvor alle disse tre kvinder var repræ-
senteret. Der er i vores tid en tendens til, at man ønsker at 
bruge lokalt materiale, man ønsker genbrug og naturværn 
også i kunsten, og Astrid, Jórunn og Tita repræsenterer alle 
tre den tendens.

Tre kvindelige kunstnere  
Organisk kunst

Udgivelse 16.05.2022

Babyboom, 1997

Årsværk, 2010
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Astrid Andreasen (f. 1948)

Astrid har i sit arbejde som videnskabelig 
kunstner haft meget tæt forbindelse til 
naturen. Hun står helt for sig selv i færøsk 
sammenhæng med sit helt specielle øje 
for detaljen, som man kan se i hendes 
tegninger af insekter, fisk og blomster. 
Astrid har også lavet mange monumen-
tale værker som udsmykning i offentlige 
institutioner, og ikke mindst altertavlen i 
Vestmanna kirke.

Astrid er også fremragende til broderi og 
strikning, og i de afbildede værker anven-
des netop strik.

Astrids kunst har en samfundsmæssig 
vinkel: arbejde på søen og på land og 
menneskene. Trøjerne (Babyboom 1997) er 
et meget symbolsk værk, som repræsen-
terer bl.a. nationen, fremtidens generatio-
ner, færøsk håndværk og færøsk materi-
ale. Og trøjerne er alle sammen strikket 
sammen, på samme måde som alt 
levende er afhængig af hinanden. Det 

At væve, strikke, sy og 
brodere er en tusindårig 
kunst, tit undervurderet 
og overset.

andet værk er Årsværk (Ársverk 2010) – 
en gammel åre med en lang strikket 
line, som er et år - 365 meter - lang, 
og en fuld håndten. Åren er lavet i 
Vestmanna i 1940erne og er nu en del 
af et kunstværk. Åren, fjeldlinen og 
garnet, en beskrivelse af det arbejde, 
som holdt færinger i live. Værket er 
lovprisning og anerkendelse af det slid 
og slæb og den sejhed, som færinger 
har levet i og med på søen og i fjel-
dene.

Der er episk kvalitet over værkerne, 
med detaljer og historier, som seeren 
kan tage med sig.
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Tita Vinther

FØROYAR

Jórunn D. Poulsen (f. 1949)

Jórunn Dánjalsdóttir Poulsen har udviklet sig hele tiden, 
siden hun begyndte som kunstner i halvfjerdserne, og udvik-
lingen og forandringen fortsætter, skiftende mellem figura-
tivt, nonfigurativt, og tilbage til figurativt. Fra patchwork og 
påsyede billeder via brugskunst og broderi til genbrug. Dette 
sidste ses på fremragende vis i de sofapuder, hvor Jórunn 
bevarer gammelt broderi, som kvinder har brugt hundredvis 
af timer på. Som underviser i mange år, har Jórunn lagt fun-
damentet under mange kreative menneskers værker på Fær-
øerne.

De afbildede værker er et broderet billede (2021) med røde 
blomster og stærkt grønne skarpe stilke og et påsyet billede 
(2011) med lyserøde blomster på gule stilke. Hidsigt rødt og 
stærkt grønt på den ene, og på den anden dramatisk farve- 
drøm og varme. 

Det håndbroderede billede med syreblomster (eller er det 
lupiner?) lavet af velnærede franske knuder, som skaber 
blomster i relief, opnår dybde og liv af de spejlinger, som ses 
nedenfor blomsterne, og den sorte baggrund af vadmel træk-
ker motivet frem og fremmer stofligheden.

Til trods for at det påsyede billede er 10 år gammelt, er det 
brændende aktuelt. De brandgule og røde bølger har nær-
mest overtaget den blå himmel, og roserne står i vand og 
når helt op i ilden. Den særlige teknik med den rynkede bag-
grund gennemskåret af stikkesting giver en levende, endog 
foruroligende stemning. Man kan høre flammerne knitre og 
syde – eller også ser vi en specielt farverig sommernat.

Begge billeder har poetisk, sanselig kvalitet. 

Tita Vinther (1941-2019)

Tita modtog den færøske Kulturpris (Mentanarvirðisløn land-
sins) i 2005, og hun blev fejret posthumt, da en af Atlantic 
Airways fly fik navnet Tita efter Tita Vinther. Sandelig velfor-
tjent hæder, fordi Tita var en foregangskvinde. 

Såvel hendes materialevalg og hendes motiver er banebry-
dende. Tita blev berømt for at anvende hår af mennesker og 

Broderi

Påsyet billede

Rødder

Søanemoner
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Jórunn D. Poulsen Tita Vinther 

dyr sammen med uld, og der var nok en 
del, der studsede, da der fandtes menne-
skehår i hendes værker. Men på en eller 
anden måde bliver materialet en del af 
budskabet - mennesket er med i værket, 
som en del af den større helhed. 

Titas værker i denne serie er skulpturelle. 
Mange af hendes værker er netop kunst, 
som står eller hænger frit i rummet og 
anvender rummet og lyset. Teknikken er 
først og fremmest vævning, men hun 
anvendte også f.eks. knytning og omvik-
ling.

Værket Rødder (Røtur 1982) består af 
brune tovender på brun baggrund omvik-
let med hjemmespundet garn. Særdeles 
levende rødder, som vrider sig nedad og 
endog finder vej ud af billedet. Bunden er 
stribet i forskellige brune og gule nuancer, 
på samme måde som vores alles basis er 
forskellig og fremmer forskellig vækst. 

De andet værk er Søanemoner (Sjónotur), 
stammen er vævet og skægget er heste-

hår. De er forskellige i højden i forskel-
lige nuancer af brun, rød eller gul og 
skægget er til dels sort, til dels hvidt 
eller sort-hvidt. Søanemonen vokser i 
havets have, et af skabelsens mange 
underværker.

Begge værkerne viser os noget, som 
sædvanligvis er usynligt for os, på 
havets bund eller i jorden, en påmin-
delse om at organismer, som vi ikke 
ser, også spiller en rolle i vores liv. 

Bergljót av Skarði

Kilder:  
Trine Rytter Andersen: Fiskadukkur og 
tussafiskar.  
Inger Smærup Sørensen: Livandi list.  
Anne-Kari Skarðhamar: Tita Vinther.

Tita blev berømt for 
at anvende hår af 
mennesker og dyr 
sammen med uld.
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2022

29KR

Temaet for årets SEPAC-udgivelse er lokale drik-
kevarer – og på Færøerne kommer man ikke 
udenom den absolut førende virksomhed på feltet, 
bryggeriet Föroya Bjór, som i snart halvandet 
århundrede har leveret drikkevarer og læskedrikke 
til nationen, det være sig øl af forskellig slags, 
sodavand – og, her de sidste år, mere hårdtslå-
ende drikke.

1888 – Símun í Vági

I 1883 rejste den 20-årige Simon Frederik Hansen, Símun í 
Vági, til Danmark for at lære til bager. Foruden bagerfaget, 
lærte Símun også at brygge øl under opholdet i Danmark.

Tilbage på Færøerne, i 1888, startede Símun í Vági eget 
bageri - og allerede samme år begyndte han at fremstille øl i 
kælderen hjemme i Vági, det nuværende Klaksvík. Præcis hvil-
ken slags øl og hvordan den smagte, melder historien intet 
om, men utvivlsomt var den god og med rimelig styrke, for 
dette blev starten til ”Föroya Bjór,” som med tiden udviklede 
sig til Færøernes førende og største bryggeri.

Símun í Vági var en driftig og kreativ personlighed. Foruden at 
være bager og brygger, var han også bonde og reder. Han teg-
nede også selv Föroya Bjórs ikoniske logo, vædderen, som ses 
gengivet på frimærkeudgivelsens stempel.

Et par skud for boven

Grundet tiltagende problemer med alkoholisme i frihandelens 
kølvand, voksede afholdsbevægelsen sig stærk på Færøerne 
omkring forrige århundredeskifte. Efter en folkeafstemning i 

Sepac 2022  
Lokale drikkevarer

Sepac 2022

Udgivelse 16.05.2022

Kunstner: Anker Eli Petersen 
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Föroya Bjórs ikoniske logo, vædderen, 
blev tegnet af Símun í Vági.

Foto: Maciej Brencz

1907, var det ikke længere tilladt at brygge 
øl stærkere end 2,7 procent alkoholindhold 
på øerne. Dette medførte, at Föroya Bjór 
og andre færøske bryggerier, kun måtte 
producere en let pilsnerøl, samt hvidtøl. 
Paradoksalt nok, måtte færinger gerne 
importere stærkere øl fra Danmark – de 
måtte bare ikke brygge den selv – og det 
samme var gældende for vin og brændevin.

Som om det ikke var nok, ændrede tiderne 
sig efterhånden til det værre. Første ver-
denskrig bragte hårde forhold til Færøerne, 
så vel som til resten af verden. I 1929 krak-
kede børserne på Wall Street og udløste 
endnu en verdensomspændende finans-
krise, som varede langt op i trediverne. 
Tidernes ugunst ramte selvfølgelig også 
det lille bryggeri i Klaksvík, men det lykke-
des dog for Símun at klare skærene og 
holde virksomheden sådan nogenlunde 
gående.

Einar den ældre

I 1935 døde Símun í Vági. Han og hans 
kone Karin havde fået 8 børn – og det blev 
nummer fire i rækken, Einar Fróvin Waag 

I 1907 var det ikke tilladt 
at brygge øl stærkere 
end 2,7% alkoholindhold 
på Færøerne.

som overtog ledelsen af bryggeriet. 
Sønnen havde arvet faderens visionære 
og driftige sind og allerede året efter, i 
36, købte han maskineri til fremstilling 
af sodavand fra virksomheden Smæran 
i Tórshavn.

Sodavandfremstillingen gav det nød-
vendige kick til Föroya Bjór, som under 
Einars ledelse udviklede sig fra at være 
en lille virksomhed til en stor og 
moderne industrivirksomhed. I 1952 
byggede Einar en ny og større fabrik 
kort fra det gamle bryggeri – og i løbet 
af halvtredserne og tresserne blev 
fabrikken udbygget flere gange.

Einar den yngre

I 1968 drog Einars søn, Einar Waag den 
yngre til München hvor han blev uddan-
net til brygmester. To år senere, i 1970 
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overtog han ledelsen for Föroya Bjór, kun 23 
år gammel. Sammen med broderen Heini, 
ejede han bryggeriet, men i 2008 købte Einar 
Heinis part og er nu eneejer af virksomheden. 
Fjerde generation, Einars datter Annika Waag, 
er nu drifts- og udviklingsleder i det gamle 
familiebryggeri.

Enden på 74 års ørkenvandring

I 1980 blev der endelig foretaget ændringer i 
den, mildt sagt, bizarre færøske alkohol lov-
givning. Nu blev det igen tilladt at brygge øl 
stærkere end 2,7 procent. Det lod Föroya Bjór 
og konkurrenten Restorffs Bryggjarí i Tórshavn 
sig ikke sige to gange. Begge bryggerier 
sendte snart rigtig pilsner- og guldøl på mar-
kedet og 74 års ørkenvandring med udvandet 
pilsner var ovre.

Snart blev udbuddet af øl mere varieret. 
Begge bryggerier eksperimenterede med ølty-
per og styrke, men mens Restorffs bryggeri 
efterhånden løb ind i økonomiske vanskelig-
heder og til sidst, i 2007, lukkede helt ned, 
fortsatte Föroya Bjór med produkt- og produk-
tionsudviklingen med et varieret udvalg, både 
af øl og sodavand.

Og udviklingen fortsætter. I dag ejer Föroya 
Bjór 65% af det færøske ølsalg og 45% af 
sodavandsalget på øerne.

Eksport

Föroya Bjór har i nogle år eksporteret til Island 
og har en god markedsandel der. Det danske 
marked vokser støt og det færøske bryggeri er 
lige startet på det norske marked med 
udvalgte varer.

Og fremgangen hjemme og i udlandet er ikke 
ubegrundet. Föroya Bjórs øl er i verdensklasse 
og har indbragt flere internationale priser. 
Dette skyldes høj håndværksmæssig stan-
dard, samt den unikke kvalitet af det færøske 
vand.

Miljøhensyn

I 2013 begyndte man at fremstille egne plast-
flasker til sodavandproduktionen, i stedet for 
at indflytte tomme flasker fra udlandet og 
sende brugte flasker retur til genanvendelse. 
Og i december 2021 bestilte Föroya Bjór et 
nyligt opfundet anlæg der vil gøre dem i stand 

Bryggeriet før 1936
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til at opfange størstedelen af CO2 udslip-
pet fra ølproduktionen og genbruge det i 
sodavandproduktionen.

Einar’s Distillery

De sidste år er man, under producentnav-
net ”Einar’s Distillery” også begyndt på 
fremstilling af destillerede alkoholproduk-
ter. I 2016 blev en ny potstill installeret på 
bryggeriet og man påbegyndte produktion 
af færøsk akvavit, vodka, gin, cask akvavit, 
bitter og rabarberlikør. Disse produkter er 
meget populære på det hjemlige marked.

Desforuden begyndte man også at produ-
cere whisky, men den skal ifølge EU lovgiv-
ning lagre i mindst 3 år på egefade.

I november 2020 blev den første Single 
Malt Whisky lanceret. Den var en forry-
gende succes og blev udsolgt i løbet af en 
time. I løbet af 2021 kom der så 5 udgaver 
til, mellem 500 og 1000 flasker hver gang. 

I november 2020  
blev den første  
Single Malt Whisky 
lanceret. 

Alle udgaverne blev solgt samme dag. 
Både lokale og internationale eksperter 
har givet whiskyen særdeles gode 
karakterer – mellem 87 og 94 af 100 
mulige.

For at klare den store efterspørgsel, har 
man sat en ny Washstill i ordre.

Gamle Símun í Vági ville nok hæve et 
forbavset og anerkendende øjenbryn 
eller begge, hvis han så, hvad hans lille 
gesjæft i kælderen har udviklet sig til.

Anker Eli Petersen
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Frimærkerne er 
kun prøvetryk og 
ikke nødvendigvis 
den endelige 
version.

Organisk kunst

– 3 kunstnere

16.05.2022

3 x 19,00 og 3 x 29,00 DKK

FO 981-986

26,18 x 40,00 mm 

Astrid Andreasen, Jórunn D. Poulsen og Tita Vinther

Offset 

Cartor Security Printing, 

Frankrig

Brev på Færøerne og til 

udlandet, 0-100 g.



FØROYAR 17KR
2021Lundi Fratercula arctica

FØROYAR27KR
2021Lundi Fratercula arctica

Posta Stamps deltager på følgende udstillinger:  
LONDON 22, Business Design Centre, 19.-26. februar, 
London (særstempel) 
POST ’22, Hornslethallerne, 26.-27. marts, Hornslet, Danmark

Årets frimærke 2021

De heldige vindere er Chris Anderson fra USA, Nils Aune fra Norge og Rainer Dettmar fra 
Tyskland. Vi takker for deltagelsen og ønsker vinderne hjertelig tillykke.

FO 958 
Europa 2021  
Lunden 

FO 957 
Europa 2021  
Lunden 

FO 964
Cz. Slania 100 år 

1 2 3

Nyheder

Jubilæumsmappe: 50 år som dronning 

Ny international svarkupon (IRC) 

I forbindelse med dronningens 
50 års regeringsjubilæum  
udgives en flot jubilæums- 
mappe, der indeholder miniark, 
sorttryk og førstedagskonvolut.  
Martin Mörck har designet og 
graveret miniarket. 

Pris: 195,00 DKK

Pris: 30,00 DKK



PS2022Bestillingsformular – Posta Stamps nr. 51

* = postfrisk, 8= stemplet

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 28.02.2022 – Nordlys – Aurora borealis – FO 975-976 (2 frimærker)

PPA020222 Nordlys, sæt ust. * 62,00 8,70

FFG020222 Nordlys, sæt fdgst. 8 62,00 8,70

DDG020222 Nordlys, sæt dgst. 8 62,00 8,70

FFK020222 Førstedagskuvert m/sæt 8 67,00 9,30

FFL020222 Førstedagskuvert m/enkeltmærker 8 69,00 9,60

FFM020222 Førstedagskuvert m/fireblokke 8 255,00 35,70

PPB020222 4-bl, øvre marginal. ust * 248,00 34,70

PPC020222 4-bl, nedre marginal. ust. * 248,00 34,70

PPD000975 Nordlys, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000976 Nordlys, ark 43KR (20) * 860,00 120,40

Udgivelse 16.05.2022 – Den første færøske bog 200 år – FO 977-978 (miniark, 2 frimærker)

PPS000522 Den færøske bog 200 år, miniark ust. * 72,00 10,00

FFT000522 Den færøske bog 200 år, fdgst. 8 72,00 10,00

DDT000522 Den færøske bog 200 år, dgst. 8 72,00 10,00

FFU000522 Førstedagskuvert m/miniark 8 77,00 10,80

Udgivelse 16.05.2022 – Europa 2022: Myter og legender – FO 979-980 (2 frimærker + hæfte)

PPA010522 Europa 2022, sæt ust. * 48,00 6,70

FFG010522 Europa 2022, sæt fdgst. 8 48,00 6,70

DDG010522 Europa 2022, sæt dgst. 8 48,00 6,70

PPN000522 Frimærkehæfte, ust. * 144,00 20,15

FFO000522 Frimærkehæfte, fdgst. 8 144,00 20,15

DDO000522 Frimærkehæfte, dgst. 8 144,00 20,15

FFK010522 Førstedagskuvert m/sæt 8 53,00 7,40

FFL010522 Førstedagskuvert m/enkeltmærker 8 55,00 7,70

FFM010522 Førstedagskuvert m/fireblokke 8 199,00 27,80

FFP000522 Førstedagskuvert m/hæfte 8 149,00 20,80

PPB010522 4-bl, øvre marginal. ust * 192,00 26,90

PPC010522 4-bl, nedre marginal. ust. * 192,00 26,90

PPD000979 Europa 2022, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000980 Europa 2022, ark 29KR (20) * 580,00 81,20



PS2022

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 16.05.2022 - Organisk kunst - FO 981-986 (6 frimærker)

PPA020522 Organisk kunst, sæt ust. * 144,00 20,15

FFG020522 Organisk kunst, sæt fdgst. 8 144,00 20,15

DDG020522 Organisk kunst, sæt dgst. 8 144,00 20,15

FFK020522 Førstedagskuvert m/sæt 8 149,00 20,80

FFL020522 Førstedagskuvert m/enkeltmærker 8 159,00 22,30

FFM020522 Førstedagskuvert m/fireblokke 8 591,00 82,70

PPB020522 4-bl, øvre marginal. ust * 576,00 80,60

PPC020522 4-bl, nedre marginal. ust. * 576,00 80,60

PPD000981 Organisk kunst, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000982 Organisk kunst, ark 29KR (20) * 580,00 81,20

PPD000983 Organisk kunst, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000984 Organisk kunst, ark 29KR(20) * 580,00 81,20

PPD000985 Organisk kunst, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000986 Organisk kunst, ark 29KR (20) * 580,00 81,20

Udgivelse 16.05.2022 – Sepac 2022: Lokale drikkevarer – FO 987 (1 frimærke)

PPA000987 Sepac 2022, sæt ust. * 29,00 4,00

FFG000987 Sepac 2022, sæt fdgst. 8 29,00 4,00

DDG000987 Sepac 2022, sæt dgst. 8 29,00 4,00

PPJ000522 Postkort (1) * 10,00 1,40

FFJ000522 Maksimumkort (1) 8 39,00 5,45

FFK000987 Førstedagskuvert m/sæt 8 34,00 4,80

FFL000987 Førstedagskuvert m/enkeltmærker 8 34,00 4,80

FFM000987 Førstedagskuvert m/fireblokke 8 121,00 16,90

PPB000987 4-bl, øvre marginal. ust * 116,00 16,20

PPC000987 4-bl, nedre marginal. ust. * 116,00 16,20

PPD000987 Sepac 2022, ark 29KR (20) * 580,00 81,20

Diverse

WDROTNG50 Jubilæumsmappe: Dronning i 50 år 195,00 27,30

WSVARSED4 International svarkupon 2022 * 30,00 4,20

WLONDON22 Særstempel: LONDON’22 8 31,00 4,30

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

I alt:

Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark pålægges 5% moms.

Udfyld venligst kuponen på bagsiden!
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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)
Information angående betaling  
med betalingskort

På grund af sikkerhedskrav til kortbeta-
linger – den såkaldte to-faktor-godken-
delse, kan vi ikke håndtere kortoplysnin-
ger på samme måde som før.

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

Det er fortsat muligt at betale med be-
talingskort uden at registrere dette, når 
du bestiller frimærker på vores hjemme-
side www.stamps.fo. 

Hvis du normalt betaler med PBS, er  
du velkommen til at fortsætte med det.  
Her er der ingen ændringer.

PBS Betalingsservice  
– kunder i Danmark 
Bor du i Danmark kan du oprette en 
PBS Betalingsservice-aftale. Du kan 
tilmelde dig Betalingsservice i din bank/
netbank, få tilsendt en tilmeldingskupon 
fra os eller du kan tilmelde dig på 
Betalingsservice hjemmeside. 

Betalingsinfo til PBS 
Betalingsservice:  
Beløbmodtager: Posta Stamps.  
PBS nr.: 02646811.  
Deb.gr.nr.: 00001. Husk kundenr. 

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

Posta Stamps  
Óðinshædd 2 
FO-100 Tórshavn 
Færøerne

Tel. 00 298 346200 
 
stamps@posta.fo 
www.stamps.fo 


