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Ser vi nærmere på den grå stenmasse af størknet 
vulkansk lava, der udgør hovedparten af den  
færøske basalt, åbnes et hav af flotte farverige  
og spændende mineraler. De mest iøjnefaldende 
er de hvide zeolitter og kvartsmineraler. 

Disse smukke mineraler har gennem tiderne været samle- 
stykker på alverdens mineralmuseer jorden rundt. Gennem 
flere århundreder har videnskabsfolk og eventyrere rejst til  
Færøerne med dette ene formål, at samle mineraler. De  
ældste dokumenterede videnskabelige rejser er fra sidst i 
1700-tallet, og rejserne fortsætter i dag. 

Færøske mineraler 
Uslebne smykkesten
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Ny bog om færøske bjerg- 
arter og mineraler

I anledningen af udgivelse af en ny bog om 
”Færøske mineraler og bjergarter” sætter vi 
i denne frimærkeserie fokus på to minera-
ler. Bogen er den første af sin slags, der i 
detaljer beskriver færøske bjergarter og 
mineraler. Der er dog andre bøger fra bl.a. 
den færøske geolog Jóannes Rasmussen, 
der præsenterer et udvalg af bjergarter og 
mineraler. Ligeledes findes mange viden-
skabelige artikler, der belyser bjergarternes 
udbredelse og mineralernes geologiske 
relevans.

Lyset, der skinner 
gennem calcit, brydes i 
to retninger. 
Foto: Finnur Justinussen.

Mineralerne

De to mineraler i denne første serie er 
Calcit og Kobber. Det, som de har til 
fælles, er, at de er såkaldte sekundære 
mineraler. Det betyder, at de er krystal-
liserede efter den flydende lava størk-
nede. Disse mineraler udskilles i små 
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hulrum og sprækker i lavaen. De udkrystalli-
serer fra det mineralrige grundvand, der flyder 
igennem de størknede lavaer.

Calcitkrystallen er del af privat samling, som 
Edna Einarsson ejer. Denne fornemme sam-
ling stammer fra hendes indsamlinger fra den 
færøske natur og fra hendes mangeårige 
arbejde hos entreprenøren NCC i forbindelse 
med udarbejdelsen af de færøske undersøiske 
tunneller. 

Kobberkrystallen er fundet af Johan Virgars-
son, Suðuroy, som arbejdede i et stenbrud på 
Færøerne. Hans særlige blik på detaljer i de 
knuste sten ledte hans øjne på en helt særlig 
opdagelse i sommeren 2020. Her stødte han 
på en af de mest sjældne mineralforekomster 
på Færøerne.  

Calcit, kalkspat (CaCO3)

Calcit, også kaldet kalkspat, er et calcium- 
karbonat (CaCO3), og er af de mere hyppigt 
forekommende sekundære mineraler på Fær-
øerne. Calcitkrystallerne er ofte klare eller 
hvide, og minder en hel del om andre minera-
ler, der findes på Færøerne. Calcit har den 
særlige egenskab, at lys, der skinner gennem 
krystallen, brydes i to retninger. Ligeledes  
reagerer calcitkrystallerne ret aktivt ved svag 
saltsyre (HCl), hvilket bruges til at identificere 
mineralet. Calcit har fluorescerende egenska-
ber, og dette ses ved at belyse mineralet med 
ultraviolet lys i mørke.

Kobber (Cu)

Kobber er et malmmineral, der udelukkende 
består af grundstoffet Cu (kobber). Det er 
sjældent at finde på Færøerne i metallisk 
form. Vækstformen er ofte dendritisk, eller i 
tynde flager, som ses på frimærket. Farven på 
kobber er ofte meget karakteristisk, og bruges 
til at identificere mineralet.

Kobber er tidligere fundet på blandt andet 
Nólsoy, Sandoy og Suðuroy, men kobberfund 
på Færøerne i så store mængder og så flotte 
krystaller, som Johan Virgarsson fandt i 2020, 
er ikke set tidligere.

Jarðfeingi 
Faroese Geological Survey
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Den sjældne kobberkrystal

fundet af Johan Virgarsson

Kobber er sjældent at  
finde på Færøerne i  
metallisk form
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Traditionen med juletræet i dens nuværende form 
stammer, lige som adventskransen, fra det nuvæ-
rende Tyskland.

Adventskransen 

Det første lys i adventskransen tændes den første søndag i ad-
vent. Anden søndag i advent tændes to lys – tredje tre – og til 
sidst, på adventens fjerde søndag, skal alle fire lys brænde. En 
smuk og vedkommende tradition, hvor antallet af lys vokser i 
takt med det tiltagende vintermørke og kulminerer omkring 
vintersolhverv og jul.

Men traditionen med adventskransen er ikke så gammel som 
man skulle tro. Den tilskrives den tyske teolog Johann Hinrich 
Wichern (1808-1881), stifteren af Indre mission, som udover 
missionen, udførte socialt arbejde blandt de udsatte i urbane 
miljøer i det nuværende Tyskland. 

Da børnene i missionsskolen ”Rauhes Haus” i Hamburg, daglig 
spurgte hvor mange dage der var til jul, satte Wichern fire store 
hvide stearinlys på et gammelt vognhjul og placerede 20 min-
dre røde lys mellem dem. De store lys symboliserede de fire 
adventssøndage før jul – og de små hverdagene derimellem. 
Dette blev en tradition på skolen og i 1860 begyndte J. H. 
Wichern at beklæde hjulet med grankviste - efter sigende, for-
di det mindede ham om tornekronen på den korsfæstede 
Kristus. 

Skikken bredte sig i Tyskland og ud over landets grænser. Ad-
ventskransen blev almindelig i Danmark under anden verdens-
krig og derfra er den sandsynligvis kommet til Færøerne. 

Julefrimærker 2022 
Jul & advent

Adventskrans

Juletræ  

Design: Heiðrik á Heygum
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Juletræet 

En af de mest ikoniske juletraditioner er det 
pyntede juletræ – oftest den eviggrønne 
gran, som bliver stillet op i stuen og pyntet 
med familiens julepynt – lys, flettede hjer-
ter, kræmmerhuse, kulørte kugler, stjerner 
og måske et par engle og englehår – og 
som regel en større stjerne i toppen. Livets 
træ under Betlehemstjernen, så at sige. 

Traditionen med juletræet i dens nuværen-
de form stammer, lige som adventskran-
sen, fra det nuværende Tyskland. Muligvis 
baseret på ældre traditioner, begyndte 
håndværkerlaug i Tyskland at arrangere  
julefester for børn i det 16. århundrede. 
Midtpunktet i festen var et pyntet grantræ 
med gaver til børnene. Skikken bredte sig 
og snart begyndte borgerskabet at stille et 
pyntet juletræ op i stuen i juledagene. I 
1632 beretter en skriftlig kilde for første 
gang om levende lys i juletræet, en skik 
som har holdt sig til vore dage – dog er  
lysene, på grund af brandfare, skiftet ud 
med elektriske lyskilder. 

Juletræet bredte sine grene ud over Tysk-
lands grænser og kilderne fortæller, at det 
sandsynligvis første danske juletræ blev 
stillet op i 1808 på godset Holsteinsborg på 
Sydsjælland. Skikken bredte sig i præste- 
og borgerskabet i 1800-tallet og slog bredt 
igennem omkring 1. verdenskrig. 

På Færøerne stod det første juletræ, efter 
sigende, i præstegården i Sandagerð i Tórs-
havn, lige før det 20. århundredeskifte. 
Også her bredte skikken sig langsomt 
blandt præste- og borgerskabet, sandsyn-
ligvis især blandt de danske embedsmænd 
i Tórshavn. 
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I en annonce i avisen ”Dimmalætting” fra 1912 
tilbyder blomsterhandleren Trond-Hansen  
juletræer til 35 øre pr. stk. 

Under anden verdenskrig blev det svært at 
skaffe juletræer, så fantasien måtte tages i 
brug. Der berettes om kunstige juletræer, sat 
sammen af visnede skræpper, nedfaldne gre-
ne og andet forhåndenværende materiale. 
Først efter krigen, i 50’erne slog juletræet dog 
igennem blandt den brede befolkning. 

Motiverne

Årets julefrimærker forestiller henholdsvis ad-
ventskransen (19KR) og juletræet (29KR), beg-
ge med levende lys. Om inspirationen til moti-
verne fortæller kunstneren, Heiðrik av 
Heygum, følgende:

”Jeg fik en anmodning om at designe to julefri-
mærker med inspiration fra historien om den 
færøske adventskrans og juletræet. Juletræet 

og adventskransen er forholdsvis nye juletradi-
tioner på Færøerne og er næsten lige så nyt 
for os som den færøske billedkunst.

Færinger tog disse smukke juletraditioner til 
sig – adventskransen omkring 1940erne og  
juletræet i begyndelsen af 1900-tallet. Det var 
blandt andet kunstnere som William Heinesen 
og Elinborg Lützen, som vakte opmærksom-
hed og har haft stor indflydelse på den færø-
ske visuelle identitet. Alle færinger er vokset 
op med og kender deres todimensionelle illu-
strationer af færøske sagn og eventyr med klip 
og tryk.

Julen er traditionel, retrospektiv, nostalgisk og 
tæt ved hjertet. Derfor syntes jeg, at det var 
passende at illustrere vores juletraditioner 
med et traditionelt blik, hvor jeg samtidig hyl-
der Williams og Elinborgs visuelle stilarter.”

Anker Eli Petersen

Sæt maximumkort

Pris: 62,- DKK
Selvklæbende hæfte

Pris: 144,- DKK
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Martin Mörck 2022

MARGRETA DROTNING II 1972 - 2022
Á TRÓNUNI Í HÁLVA ØLD

FO 971

FO 977-978 FO 988-989FO 972

19KRKalsoy - filming location 2022
FØROYARFØROYAR 29KRKalsoy - filming location 2022

FØROYARFØROYAR

FØROYAR 19KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

FØROYAR 43KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

2022: Föroya Bjór
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Ársverk, 2022
Astrid Andreasen

Jórunn D. Poulsen
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K
R

Røtur, 2022
Tita Vinther

29KR Sjónotur, 2022
Tita Vinther

FØROYAR

FO 981 FO 983 FO 985FO 982 FO 984 FO 986

FO 990 FO 991FO 975 FO 979FO 976 FO 980

FO 973 FO 974

Stem på dk.stamps.fo:  
Årets frimærke
Stem på din favorit og du er med i lodtrækningen om spændende præmier. 
Sidste frist for at deltage er den 30. november 2022.
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Årbog og årsmappe, som normalt bliver afsendt i 
november, bliver i år afsendt sammen med årets 
sidste frimærkeudgivelse den 24. oktober. 

Årbog 2022

Årbogen er vores mest eksklusive produkt og sammen med 
frimærkerne får du serveret de interessante historier bag alle 
udgivelser med tekster og flotte billeder. 

Et udpluk af årets frimærkeudgivelser omfatter blandt andet: 
Dronning Margrethes regentsjubilæum, nordlys, Kalsoy - 
filming location, den første færøske bog og andre temaer.

Årbogens tekster er på dansk, tysk og engelsk. Alle frimær-
ker og miniark er monteret i klemlommer i bogen for at 
beskytte dem bedst muligt. 

Som de sidste år er der indsat et sorttryk i årbogen, som du 
modtager helt gratis. Sorttrykket er af miniarket, som blev 
udgivet i forbindelse med Dronning Margrethes regentsjubi-
læum. 

Sorttrykkets værdi er 150,00 DKK.

Årsmappe 2022

Kunne du tænke dig at modtage alle årets frimærker på én 
gang - nemt og bekvemt? 

Så er årsmappen et godt alternativ. Den indeholder alle årets 
frimærker og miniark og sælges til pålydende værdi.

24. oktober 2022  
Årets samlemapper
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Hæftemappe 2022

Mappen indeholder de tre selvklæbende 
frimærkehæfter, der blev udgivet i årets 
løb.

Frimærkemotiverne er Kalsoy, Europa 
2022 (flydeøer) samt jul og advent.

Pris: 432,- DKK

FDC-mappe 2022

Mappen indeholder alle årets første-
dagskonvolutter med frimærkesæt 
samt førstedagskonvolutter med mini-
ark udgivet i 2022 - i alt 10 stk.

Pris: 684,- DKK

Årbog 2022

med gratis sorttryk.

Pris: 665,- DKK

Årsmappe 2022

Pris: 634,- DKK
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Julemærker og julekort, som normalt bliver 
afsendt i november, bliver i år afsendt  
sammen med årets sidste frimærkeudgivelse  
den 24. oktober.  

Julemærker

Bárður Dal Christiansen er kunstneren bag årets julemærker 
med titlen Krybbespil_v.22a (jólaleikur_v.22a). Arket er en 
kollage af historiske billeder, tegninger og grafik, der syret 
beskriver det klassiske krybbespil. 

Bárður er en af vores meget aktive kunstnere. Han udstiller 
jævnligt på Færøerne og rundt i verden. Bárður arbejder mest 
med figurativ malerkunst, tegning, linoleumssnit og grafik. 
Bárður arbejder også som arkitekt og er stifter af kunstpro-
jektet “Gøtulist”, som bl.a. arbejder med Street Art, byrums-
kunst og bygningsdekoration. 

Overskuddet af julemærkesalget går til den færøske jule-
mærkefond, der har til formål at yde støtte til diverse tiltag 
for børn og unge på Færøerne. 

Der er 15 julemærker arket og prisen pr. ark er 30,00 DKK.

Julekort

Posta udgiver også julekort i oktober. De dobbelte julekort 
bliver solgt sammen med tilhørende kuverter i sæt med 3 
stk. 

Pris: 30,00 DKK pr. sæt.

Julemærker 2022  
Støt børn og unge
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Krybbespil_v.22a

Tiden suser afsted som megabytes i et 
LAN-kabel. Vi er der, hvor fremtiden fly-
der sammen med fortiden. Vi downloader 
kultur, viden og traditioner fra skyen, som 
driver frem foran os, som hurtige bølge-
brud fra den digitale verden og ind i vores 
abstrakte, analoge verden. 

Juleklip, museklik, brændte CDer og 
mandler fortæller os, at højtiden nærmer 

sig, og at vi er med via 5G og fibernet på 
Færøerne. Det er 2022 år siden frelseren 
blev født, og det glæder vi os over i 
denne tid med samvær, swipes og sang. 

Stjernen lyser op som en 8K skærm på 
det flotte grønne juletræ og minder os om 
at være taknemmelige for året der gik og 
glædes over, hvad universet har i vente.

Bárður Dal Christiansen
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18 KRFØROYAR

Scomber scombrus 
Makrelur

Astrid Andreasen  2018FØROYARFØROYAR 10 KR10 KR
Brúgvin um Streymin, 2018

18 KR18 KRFØROYARFØROYAR

FØROYAR 18 KR
Edward Fuglø 2018

FØROYAR 20 KR
Edward Fuglø 2018

Sidste salgsdato for disse frimærker og produkter er den 3. juli 2022. Du får 
hermed en sidste mulighed for at købe varerne for pålydende værdi. Bestil 
ved at udfylde bestillingsseddelen midt i bladet eller på vores hjemmeside 
www.stamps.fo. 

Disse frimærker udgår i juli 2022

Slutsalg

*Selvklæbende hæfte med 6 frimærker. 
PPN000918.

*Selvklæbende hæfte med 6 frimærker. PPN000418.

Fluer. PPS000218

Europa 2018: Broer. PPA010418*

H.C. Müller
PPA000876

Nationaldragter III. PPA010918*

Norden 2018: Makrel. 
PPA000884

Fuglefjord kommune 100 år. PPA020418

Tórshavn Teaterforening. PPS000418
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FØROYARFØROYAR
Sandsvatn . 2018

10KR10KR FØROYARFØROYAR
Toftavatn . 2018

20KR20KR

FØROYARFØROYAR 20 KR20 KR

28 KRRegin Dahl 1918-2018 K
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Men eg komi til tín,
tí lívsfrøin spríkir 
í hvørji æðr,
tí sælan syngur 
í mær -

Astrid Andreasen | 2018

10 KR
FØROYAR

Moskva 1786 | 2018

18 KR
FØROYAR

Årbog 2017

Årsmappe 2017 FDC-mappe 2017

Hæftemappe 2017

*Selvklæbende hæfte med 6 frimærker. PPN000218.

Sandsvatn og Toftavatn. PPA010218*

Sepac 2018.
PPA000883

Regin Dahl. PPA000893Ikoner. PPA020918
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2022 2022

@FaroeIslandsStamps

@faroeislandsstamps

@FaroeseStamps

Årsmappe 2022

24.10.2022

634,00 DKK

FO 971-991

235 x 202 mm

Trykteam, Danmark

Ny udgivelse:

Udgivelsesdag:

Pris: 

Nummer:

Format:

Trykkeri:

 

Forudbestil varerne på dk.stamps.fo ca. 1 måned før udgivelsesdato.

Ny udgivelse: 

Udgivelsesdag: 

Værdi: 

Nummer: 

Format, frimærke:

Format, miniark:

Myndir/listafólk:

Trykmetode:  

Trykkeri:

 Posttakstgruppe: 

Andre produkter:

Jul og advent 

24.10.2022

19,00 og 29,00 DKK

FO 990-991

30 x 40 mm

Heiðrik á Heygum

Offset 

Bpost, Belgien

Brev på Færøerne og til 

udlandet, 0-100 g.

Selvklæbende hæfte 

med 2x3 frimærker + 2 

postkort

Julemærker 2022

24.10.2022

30,00 DKK

30 x 35 mm

165 x 130 mm

Bárður Dal Christiansen

Offset

Cartor Security Printers, Frankrig

Mineraler

24.10.2022

29,00 og 43,00 DKK

FO 988-989

30 x 40 mm

100 x 70 mm

Jarðfeingi 

Offset

Bpost, Belgien

Brev og maxibrev på  

Færøerne, 0-100 g.
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Posta Stamps

Óðinshædd 2

FO-100 Tórshavn

Færøerne

Layout: Posta Stamps

Forside: Calcithulen 

Foto: Finnur Justinussen  

Trykkeri: TrykTeam, Danmark

ISSN 1603-0036

Tel. 00 298 346200

stamps@posta.fo

www.stamps.fo

Frimærkerne er 
kun prøvetryk og 
ikke nødvendigvis 
den endelige 
version.

Årbog 2022

24.10.2022

665,00 DKK

FO 971-991

240 x 220 mm 

Føroyaprent, Færøerne

Gratis sorttryk incl.



Posta Stamps deltager på følgende udstillinger:  
Frimærke, Brev & Postkort messe 2022, Valby Hallen,  
12.-13. november, Valby, Danmark

Internationale-Briefmarkenbörse, ULM, 
27.-29. oktober, Sindelfingen, Tyskland

Nyheder

Davo frimærkealbum med sider 2015-2022

Dette er et luxus frimærkealbum med kassette i 
høj kvalitet med klemlommer, der yder 
beskyttelse samt sørger for en præsentabel 
opbevaring af dine frimærker. 

Albumet er indbundet i marineblåt kunstlæder og 
har et prægetryk af det færøske våbenmærke på 
både ryg og omslag.

Indeholder fortryksblade med sort/hvide aftryk af 
frimærkerne samt vejledende tekst til færøske 
frimærker og miniark udgivet i 2015-2022.

Pris, album: 840,00 DKK

Ny mappe med frankeringsmærker  
- #3

Denne er vores tredje mappe med franke-
ringsmærker og den indholder 5 sæt franke-
ringsmærker fra årene 2018-2022 med 
følgende motiver: fyrtårne, kystfiskeri, høhøst, 
historiefortællere og offentlig transport. 
Mappen bliver solgt for pålydende værdi.

NB - udgivelsesdato er 01.08.2022, så 
mappen bliver først afsendt efter dette dato.

Pris: 276,00 DKK



PS2022Bestillingsformular – Posta Stamps nr. 52

* = postfrisk, 8= stemplet

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Udgivelse 24.10.2022 – Færøske mineraler – FO 988-989 (miniark med 2 frimærker)

PPS001022 Mineraler, miniark ust. * 72,00 10,00

FFT001022 Mineraler, fdgst. 8 72,00 10,00

DDT001022 Mineraler, dgst. 8 72,00 10,00

FFU001022 Førstedagskuvert m/miniark 8 77,00 10,80

Udgivelse 24.10.2022 – Jul og advent – FO 990-991 (2 frimærker + hæfte)

PPA011022 Jul og advent, sæt ust. * 48,00 6,70

FFG011022 Jul og advent, sæt fdgst. 8 48,00 6,70

DDG011022 Jul og advent, sæt dgst. 8 48,00 6,70

PPN011022 Frimærkehæfte, ust. * 144,00 20,15

FFO011022 Frimærkehæfte, fdgst. 8 144,00 20,15

DDO011022 Frimærkehæfte, dgst. 8 144,00 20,15

PPJ011022 Postkort (2) * 14,00 1,95

FFJ011022 Maksimumkort (2) 8 62,00 8,70

FFK011022 Førstedagskuvert m/sæt 8 53,00 7,40

FFL011022 Førstedagskuvert m/enkeltmærker 8 55,00 7,70

FFM011022 Førstedagskuvert m/fireblokke 8 199,00 27,80

FFP011022 Førstedagskuvert m/hæfte 8 149,00 20,80

PPB011022 4-bl, øvre marginal. ust * 192,00 26,90

PPC011022 4-bl, nedre marginal. ust. * 192,00 26,90

PPD000990 Jul og advent, ark 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000991 Jul og advent, ark 29KR (20) * 580,00 81,20

Udgivelse 24.10.2022 – Juleprodukter

WPPE02022 Årbog 2022 * 665,00 93,00

PPY002022 Årsmappe 2022 * 634,00 89,00

PPX002022 Julemærker 2022 * 30,00 4,20

WJOJ02022 Julekort 2022 (3 m/konvolutter) * 30,00 4,20

Hæftemapper

WHEM02022 Hæftemappe 2022 * 432,00 60,50

WHEM02020 Hæftemappe 2020 * 327,00 45,80

FDC-mapper

WFDM02022 FDC mappe 2022 684,00 95,80

WFDM02021 FDC mappe 2021 625,00 87,50



PS2022

Nr. Produkt
Pris 
DKK

Pris  
Euro

Antal Total

Davo lux fortryksalbum og fortrykte albumsider

LUA002022 Fortryksalbum med sider 2015-2022 840,00 117,60

LUA002014 Fortryksalbum med sider 2001-2014 975,00 136,50

LUA000003 Fortryksalbum uden sider 225,00 31,50

LUS002022 Sider til lux album 2022 130,00 18,20

LUS002021 Sider til lux album 2021 130,00 18,20

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

JOS002022 Side til jul 2022 30,00 4,20

JOS002021 Side til jul 2021 30,00 4,20

JOS002020 Side til jul 2020 30,00 4,20

Årets slutsalg - 3. juli 2022

PPS000218 Fluer, miniark * 48,00 6,70

PPA000876 H.C. Müller * 18,00 2,50

PPA010218 Sandsvatn og Toftavatn * 30,00 4,20

PPN000218 Sandsvatn og Toftavatn, hæfte * 90,00 12,60

PPS000418 Tórshavn Teaterforening, miniark * 38,00 5,30

PPA000883 Sepac 2018: Spectacular views * 20,00 2,80

PPA000884 Norden 2018: Makrel * 18,00 2,50

PPA010418 Europa 2018: Broer * 28,00 3,90

PPN000418 Europa 2018: Broer, hæfte * 84,00 11,70

PPA020418 Fuglefjord kommune 100 år * 36,00 5,00

PPA000893 Regin Dahl 100 år * 28,00 3,90

PPA010918 Færøsk nationaldragt III * 38,00 5,30

PPN000918 Færøsk nationaldragt III, hæfte * 114,00 16,00

PPA020918 Religiøse ikoner * 28,00 3,90

PPY002017 Årsmappe 2017 * 445,00 62,30

WPPE02017 Årbog 2017 * 475,00 66,50

WFDM02017 FDC-mappe 2017 8 515,00 72,00

WHEM02017 Hæftemappe 2017 * 270,00 37,80

Diverse

WPMAMAP03 Mappe med frankeringsmærker #3 276,00 38,60

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

I alt:

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

Udfyld venligst kuponen på bagsiden

Udfyld og send eller bestil på dk.stamps.fo
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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 
Kunder i Danmark kan oprette en PBS 
Betalingsservice-aftale. Tilmeld dig i din 
bank/netbank, få tilsendt en tilmeldings-
kupon fra os eller tilmeld dig på Betalings-
service 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 

Mit favorit frimærke i 2022 er   FO

Stem på dit favoritfrimærke på hjemmesiden dk.stamps.fo, send en e-mail eller 
send kuponen til os. Sidste frist for at deltage er den 30. november 2022.


