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Føroysk plantuliting
Ein tann mest serkendi eginleikin hjá
manaættini er, at vit eru før fyri at broyta
og fríðka um útsjóndina. Hetta sereyðkenni
kann vísa seg upp á nógvar ymsar mátar, har
teir flestu hava við okkara klæðir at gera klædnatilfar, sniðgeving og ikki minst, liting
av klæðunum.
Frá útgrevstrum runt íkring í Europa vita vit,
at Neanderthalara- og Cro Magnon mentaninar nýttu okkur, til millum annað at stroya
yvir tey deyðu. Seinni, fyri 17.000 – 15.000
árum síðani, brúktu fjarir forfedrar litbrøgd
av okkur til hellismálningar í Fraklandi og
Spaniu. Saman við litríkum prýðislutum av
ymsum náttúrutilfari og málmi, kann man tí
ganga út frá at forfedrarnir eisini brúktu litir
til fyrst kropsprýðing, seinni prýðing og liting
av klæðum.
Klædnaliting
Liting av klæðum, sum vit kenna í dag,
hevur røtur fleiri túsund ár aftur í tíðina. Frá
tí at fólk byrjaðu at framleiða vovin klæði av
náttúrutilfari, sum í sær sjálvum hevur ymisk
litbrøgd, hevur teinurin til liting av spunagarni
og vovnum klæði ikki verið langur.
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Eisini í Føroyum var vanligt at lita ull og
klæðir. Tað var serliga plantuliting við føroyskum plantum, men seinni í tíðini hava
fólk eisini innflutt litevni, eitt nú cochenillu,
ein suðuramerikansk kaktuslús, til sterkan
reyðan lit – og indigo til kongablátt.
Plantuliting gevur ikki sterkar litir, men nokk
til at tað er ómakin vert. Á frímerkjaarkinum vísir listamaðurin Edward Fuglø nøkur
dømi um litbrøgd úr bókini “Plantuliting”,
eftir handarbeiðslærarinnuna og vevkonuna
Katrinu Østerø, vanliga rópt Katrina á Trøllanesi, f. 1897. Katrina hevði serligan áhuga í
liting av ull, og umframt sín egna kunnleika
og egnu royndir, savnaði hon eisini uppskriftir
frá øðrum kvinnum í Føroyum.
Dømini á frímerkjunum eru hesi:
Smæra, Trifolium repens,
- gevur bleikgul litbrøgd.
Klokkulyngur, Erica cinerea,
- saman við jarnvitriol gevur klokkulyngur
ljósagrøn litbrøgd.
Korki, Ochrolechia tartarea,
- gevur litbrøgd av purpuri – korkalit.

Klokkulyngur og steinamosi
Mynd: Marita Gulklett

Steinamosi, Parmelia saxatilis,
- gevur morreyð litbrøgd.
Kattarklógv, Narthecium ossifragum,
- gevur ein meira jarðgulan lit enn smæran.
Mjaðarurt, Filipendula ulmaria,
- saman við cochenillu gevur mjaðarurt eisini
litbrøgd av purpuri.
Litingin
Framferðarhátturin við plantuliting var í stuttum hesin: Planturnar vórðu vaskaðar og
lagdar í blot í eitt samdøgur. Lyngur skuldi tó
klippast í smápetti, áðrenn hann var lagdur
í blot. Síðan vórðu planturnar settar útá og
kókaðar ein tíma í sama vatni (ein til tríggjar
tímar um tað var mosi). Síðan vórðu plantuleivdirnar sílaðar frá og løgurin settur at
kólna. Tá vatnið var komið niður á 35 hitastig, varð garnið ella klæðið lagt í pottin og
kókað enn ein tíma. Síðan skuldi tað standa
í pottinum eitt samdøgur. So skuldi tað skolast fleiri ferðir í køldum vatni, síðan í veikum
sápuvatni og so aftur í reinum vatni, áðrenn
tað varð tikið upp og turkað.

Reytt og blátt
Sum sagt, var ikki náttúrutilfar til sterkar
reyðar og bláar litir í Føroyum. Reytt varð
litað við innfluttari cochenillu. Framferðarhátturin var nøkulunda tann sami sum við
plantuliting – tó skuldi man vera varin við, at
klæðini kundu tódna við cochenilluliting.
Tað er onki, ið bendur á at fólk hava litað blátt
í Føroyum, fyrr enn indigo kundi innflytast.
Litingin kravdi ein serstakan framferðarhátt,
sum tey flestu neyvan hava brýggjað seg um,
nevniliga við einum lúti av súrgaðum landi.
Vit skulu ikki koma nærri inn á framferðarháttin her, eftirsum tað fellur eitt sindur
uttanfyri evnið, men prísurin fyri vakra bláa
litin var ein heldur ótespiligur landluktur, sum
var ringur at vaska heilt úr klæðunum.
Anker Eli Petersen
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FØROYAR

18 KR

FØROYAR

Æðublikur
Somateria mollissima faeroensis

EDWARD FUGLØ 2017

Æða
Somateria mollissima faeroensis

FO 853-854

27 KR

EDWARD FUGLØ 2017

Royndarprent

Æður
Føroyar eru eitt sjófugla land. Tey stórslignu fuglabjørgini har havhestur, lomvigi og annar líknandi fuglur sveimar,
áðrenn hann setur seg á smalar røkur,
geva góðar og stórbærar myndir. Lundalandið, har teir heldur klombrutu, men
dárandi lundarnir hava holur – ella skerið
við Mykineshólm, sum um summarið er
hvítt av stórum bølandi súlum - eru nær
um ímyndirnar av tí, umheimurin kennir
til føroysku náttúruna.
Tað er tí kanska ikki so løgið, at ein
ikki gevur einum tí vanligasta føroyska
fuglinum gætur. Allastaðni, í firðum og
sundum, framvið strendur og við lendingar, bátahyljar og atløgubryggjur,
síggjast flokkar av æðum vaggandi á
sjónum í øllum veðri. Æðublikarnir í
teirra vakra svart hvíta makingarbúna,
við einum bleikgrønum farra eftir vanga
og nakka, og stundum ein feril av ljóst
reyðum á bringuni. Bøgurnar við sínum
sprøklutu fjaðrum við ljós- og myrkamorreyðum frábrigdum, ein lítarligur
hyljingarbúni, tá tær liggja á eggum.
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Føroyska æðan er eitt sjálvstøðugt undirslag av Somateria mollissima (Somateria molissima faeroensis), ið bara finst
í Føroyum. Æðan heldur til í Føroyum alt
árið og er okkara størsti og vanligasti
antarfuglur. Hon kann verða upp til 58
cm long.
Verpingartíðin er frá seint í apríl til fyrst í
september. Av tí at æðan er ein rættiliga
tamur fuglur, ger hon sær oftast reiður
við sjóvarmálan – men kann tó eisini
finna upp á at reiðrast uppi í haganum.
Oftast bøla æðurnar tó í felag, í sokallaðum æðuvarpi, har tær lættari kunna
verja seg móti ránsfugli. Reiðrið er av
deyðasinu og mosa – og tá bøgan hevur
vorpið tey 4 – 5 eggini, fjalir hon tey við
dúni, sum hon roytir av sær sjálvari. Tá
bøgan fer frá reiðrinum fyri at matskaffa
sær, breiðir hon dún yvir eggini, so tey
ikki kólna.
Æðudún hevur frá fyrndartíðum verið
eitt virðismikið tilfeingi, av tí at tað
kundi brúkast sum fylla í dýnum. Ávís

Æðuflokkur á Svínoyarvík
Mynd: Óli A.R. á Geilini

støð í landinum friðaðu menn serstakar
hólmar og sker, fyri at heysta dúnið. Av
tí at æðan er so tom, var hetta rímuliga
lætt arbeiði – tað finnast søgur um at
menn bara lyftu bøguna av reiðrinum,
tóku dúnið og settu hana aftur á eggini,
uttan víðari hóvasták. Síðan roytti hon
seg enn einaferð og fóðraði reiðrið aftur.
So brátt ungarnir klekjast, eru teir búnir
til eitt lív á sjónum og rýma úr reiðrinum saman við bøguni. Æður og ungar
savnast í fylki við strendur, har tey liva
av taralús, krabbadjórum, smærri krabbum og fiski. Æðan kann kava niður á
20 metra dýpi og er ein framúr svimjari.
Vaksna æðan hevur eitt heldur lorkut
flog, av tí at hon flýgur so lágt yvir
sjónum og stundum nertir vatnskorpuna
við fótinum fyri at økja um ferðina. Men
eg veit av egnum royndum, at æðan
kann flúgva við miklari ferð. Fyri nøkrum
árum síðani koyrdi eg í bili framvið innara
parti av Skálafjørðinum, tá ein æða fór á
flog av sjónum og fleyg einar tveir kilometrar javnfjart við bilin. Allan vegin helt

hon somu ferð sum bilurin, uml. 80 kilometrar um tíman – og lendi neyvt upp á
fáar metrar, beint við eina aðra æðu á
sjónum.
Um summarið missa blikarnir tann
vakra búnan eitt stutt skeið – og líkjast
tá meira bøgunum. Men móti heysti fáa
teir aftur lit – og um hetta mundið sæst
eisini kynsmunur á ungunum, eftirsum
ungu blikarnir verða hvítir um bringuna.
Sum fyrr nevnt, er føroyska æðan
støðufuglur. Hon hevur ikki fyri neyðini
at flyta til heitari lond, tí Golfstreymurin
ger, at hitamunurin á føroysku havleiðunum er lítil. Man kann tí síggja stásiliga
fuglin allar ársins tíðir. Sjálvt í ódnarveðri
síggjast æðuflokkarnir í tungum sjógvi –
næstan sum ein sinnismynd av tí róliga,
stundum flegmatiska sinnalagnum, ið
krevst fyri at yvirliva her úti í Atlantshavi.
Anker Eli Petersen
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FØROYAR
Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017

17KR FØROYAR
Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017

FO 855-856

19KR

Royndarprent

Sørvágsvatn/Leitisvatn
Tað sigur seg sjálvt, at eitt land við so
nógvum regni sum Føroyar, eisini hevur
mong vøtn. Av jarðfrøðisligum ávum,
brøttum bergi og fjallalendi, rennur
meginparturin av regnvatninum beinleiðis á bláman. Men, serliga á teimum
stóru oyggjunum, savnast vatnið í náttúrligar lægdir í landslagnum og verður
til vøtn og tjarnir. Hetta bæði á láglendi,
sum uppi millum fjalla.
Føroya størsta vatn hevur tvey nøvn. Tað
liggur í Vágum, stutt frá Vága Floghavn,
og kallast Leitisvatn í vesturbygdunum,
meðan sørvingar kalla tað Sørvágsvatn.
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bratta bjargalendið, m.a. forbergið Trælanípan, sunnanfyri Bøsdalafoss. Um
bergið máast meir og lendið, ið heldur
vatninum inni, rapar, fer stórur partur av
Leitisvatni fyri skeyti – men tað er ikki
vandi fyri tí enn á sinni.
Strondin er mest hella og leyst smágrót,
men norðasti endin av vatninum hevur
sandstrond. Við norðurendan liggur
annars einasta innlandsbygd í Føroyum,
Vatnsoyrar.

Leitisvatn liggur í 32 metra hædd í
einum breiðum dali millum fjøllini í sunnara parti av Vágum. Vatnið er 3,56 km2
í vídd, uml. 6 kilometrar langt og uml.
800 metrar har tað er sum breiðast.
Miðaldýpið er 27,5 metrar og har tað er
djúpast, 59 m.

Leitisvatn og landslagið rundan um, er
eitt náttúruvakurt øki, ið dregur mong
ferðafólk. Serliga ein optisk villingarsjón
við vatnið, har tað verður avmyndað
ella sæð frá einum ávísum sjónarhorni,
hevur vakt ans um allan heim. Hóast
vatnið bara liggur í 32 metra hædd, ger
bratta bergið sunnanfyri og líðin oman
móti vatninum, at tað tykist liggja nógv
hægri enn tað í roynd og veru ger.

Frárenslið er tann stutta Bøsdalsá,
sum rennur út av berginum í Bøsdalafossi, beinleiðis á sjógv. Suðursíðan av
Vágum er illa jarðslitin og eyðkend fyri

Vestanfyri Leitisvatn liggur, sum fyrr
nevnt, Vága Floghavn. Undir øðrum
heimsbardaga, áðrenn floghavnin varð
bygd, nýtti bretska hersetingarvaldið

Leitisvatn/Sørvágsvatn
Mynd: Ólavur Frederiksen

vatnið at lenda á við sjóflogførum, ið
vardu føroysku havleiðirnar og annars
fluttu manning og tilfar til hernaðarstøðina. Tað finnast enn mangar slóðir
og toftir eftir virksemi hjá bretska hervaldinum við Leitisvatn.
Sum flest onnur størri vøtn í Føroyum,
hevur Leitisvatn, sambært fólkatrúnni,
sín egna nyk. Nykurin var ein fornesk
sævarvera, sum helt til í vøtnum og
áum – og kundi skifta ham eftir tørvi.
Nykurin í Leitisvatni kemur í sagnunum
fyri bæði í rossa- og mannaskapi – og
var serliga vandamikil fyri børn og ungar
gentur. Um ein var so óheppin at nerta
við hann í rossaskapi, hekk man fastur
og varð drigin út í vatnið og druknaður.
Endamálið við nykinum í gamla samfelagnum, var sjálvandi at halda børn uttan
umsjón frá vatninum – og harafturat at
forða fyri at ungar gentur góvu seg í lag
við ungar fremmandar menn.

Sambært søgnina, las kendi presturin
Rasmus Ganting (1578-1642) tó nykin
inn í ein stóran klett, Leiðisteinur, við
Leitisvatn. Steinurin er ikki til longur,
men staðarnavnið hongur við.
Sami Ganting sigst eisini, saman við
húskallinum, at hava ligið nátt hjá
huldufólkinum í Biskupsheygi, stutt
frá vatninum. Eftir gistingina las hann
heygin í lás med alla.
Men, hóast trøll og huldufólk, so er Leitisvatn vert at vitja. Eitt vakurt náttúruøki, sum sæst á frímerkjunum, kryddað
við mentanarleivdum frá farnum ættarliðum.
Anker Eli Petersen
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korá 2017

0 KR

Skorá 2017

FØROYAR
FO 857

9,50 KR
Royndarprent

Skorá
Lívið hevur líkasum eina serstaka rútmu
her úti í Atlantshavi. Tann sinniliga og
róliga, stundum næstan treklynta, lívsgongdin, ið sermerkir oyggjabúgvar og
okkara umhvørvi, kann, uttan hóvasták,
brádliga broytast til alspenta rokan í
fjørðinum. Eitt fyribrygdi treytað av
árendu støðuni har havstreymar og lufttrýst herja.
Fyri føroyingin er hettar ein partur av
tilveruni. Á morgni rullar dovin havalda
mót strond – seinnapartin herjar ógvusligt brim sama strandalendi við hvítum
froða og turkislittum drátti. Ávegis til
handils, reka hvítir skýggjaflókar undir
grábláum hválvi – men á vegnum heim
aftur, oysir niður úr øtlandi dimmgráum
skýggjum.
Hendan
andstøðan,
ella
rættari
tvístøðan, kemur til sín rætt í fotomyndini hjá Saviour Mifsud, sum liggur til
grund fyri hetta frímerkið. Lítla vakra
summarhúsið, bygt til hvíld og ”easy
living”, við fossandi Skorá í baksýni. Tað
er sum broyskni og viðkvæmi sett upp
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móti tí stríða og ógvusliga – eitt dukkuhús upp móti villari náttúru.
Dagliga er Skorá við Mjávøtn í Kollfjarðadali, ikki líka bergtakandi. Lutfallsliga lítil, sum føroyskar áir flest. Tað er
lætt at lata seg snýta av larrandi fjallastreyminum, sum skvatlar og teskar um
summarnætur, og ber mildar dreymar til
sovandi gestir í smáttuni.
Men sjálvt í mildastu støðu, avdúkar
Skorá tó sín dulda mátt. Tú varnast sjálvandi slóðina hon hevur sett í landslagið.
Svarta hellan í grønu líðini er sum eitt
ferðsluskelti ið ávarar um bráð og ógvuslig upplop.
Í Føroyum finst so at siga onki grundvatn. Ei undur í, eftir sum grundvøllurin er blágrýti, eitt úrslit av eldgosum
gjøgnum milliónir av árum, har gos
eftir gos legði háslættabasalt í tjukkum
løgum eftir sær. Tíðarinnar tonn, gresjandi jøklar, vatnslit og veður og vindur
í ármilliónir, løgdu føroysku oyggjarnar,
vit kenna í dag, eftir sær.

Skorá
Mynd: Saviour Mifsud

Jarðlagið omaná klettunum er tunt og
kann sostatt bert upptaka ein brotpart
av tí regni ið kemur niður í Føroyum
um árið. Tað er tí bara tyngdarlógin ið
ger av hvat henda skal við vatnmongdunum. Tað kann bara renna oman eftir
fjallalíðunum – og tað skal bara regna
nakrar tímar, so hava fjøllini og fjalladalarnir savna vatnið og senda tað oman
í Kollfjarðardal, gjøgnum Skorá og hennara froysandi systrar. Inni í dalinum
liggja so Mjávøtn, tvey smá og grunn
vøtn, ið virka næstan sum vatngoymslur
fyri Leynavatn innast í dalinum.

Og lítla viðkvæma smáttan? Tjaee –
hon er bara ein villingarsjón. Hon hevur
staðið har alt eg kann minnast og er líka
sterkt bygd sum øll onnur hús í Føroyum.
Snildisliga løgd á ein heyg í landslagnum, so hvørki Skorá, hennara villu
systrar ella skriður sleppa fram at smáttuni.

So, á sínum góðu døgum, eftir at hava
drukkið væl og virðiliga uppi millum
fjalla, goysir Skorá oman av homrunum.
Vill og vøkur, við hvítum flákrandi skjúrti,
sum vovið av villum nornum. Oman í
dalin, niður í Mittasta vatn, víðari til Leynavatn og haðani oman á sjógv við vakra
sandin í Leynum.

Anker Eli Petersen

Tað hevði tað ikki undrað meg, um ein
í brúsandi ljóminum frá Skorá, eisini
kundi hoyrt røddir frá spælandi børnum.
Hettar er hóast alt Føroyar – landið har
andstøður trívast.
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Vel ársins vakrasta frímerki 2016
og verð við í lutakasti um eitt seyðaskinn

FO 830

Edward Fuglø 2016

FØROYAR

20 KR

FO 835

FO 822

FO 824

FO 831
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FO 823

FO 836

FO 822-823

FO 825

FO 826

FO 832

FO 833

FO 828-829

FO 828

FO 837-846

FO 827

FO 834

1. vinningur: føroyskt garvað seyðaskinn
2. vinningur: árbókin 2016
3. vinningur: Toskaskræðumappan
Klipp lepan út og send okkum hann ella atkvøð á www.stamps.fo.
Seinasta freist at atkvøða er 15. mars 2017!
Navn:
Bústaður:
Postnr./Bygd:

Ársins frímerki 2016 er:

FO
Kundanr.:
Ja, takk. Eg vil fegin tekna meg fyri tíðindabrævið frá Posta Stamps, sum verður sent við telduposti.
T-postur:
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Ársins endasøla 2016
Hin 31. desember 2016 er seinasti sølu-

Vørurnar kunnu bíleggjast á bíleggingar-

dagur fyri frímerkini og vørurnar á hesum

lepanum mitt í blaðnum ella á heimasíðu

síðum.

okkara: www.stamps.fo.

Hetta er tískil seinasti møguleiki, at ogna
sær frímerkini fyri áljóðandi virði.

FO 764

FO 767-768

FO 759
FO 772-773

FO 760-763

FO 769-771
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FO 765-766

Europa 2013: Postbilar, sjálvklistrandi hefti við 8
frímerkjum PPN000413

FØROYAR 7,00 KR
Fjósið

Jólaevangeliið I, hefti við 8 frímerkjum
PPN000913

Ársmappa 2012

Edward Fuglø 2013

FØROYAR 12,50 KR
Jósef, Maria og Jesusbarnið

Edward Fuglø 2013

FO 774-775

Heftimappa 2012

FDC-mappa 2012
Árbók 2012
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Serstempul 2016
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POSTVERK FØROYA

Postur

1 976 - 2 01 6

Hesi serstempul kunnu bíleggjast við at senda inn bíleggingarseðilin
í miðjuni á blaðnum ella umvegis heimasíðu okkara www.stamps.fo

Postkort
Hesi postkort eru gjørd til ávíkavist framsýningina 5-6 nov. 2016 á
Hotel Radisson, Frederiksberg, Keypmannahavn og framsýningina
2-6 des. 2016 í Nanning, Kina.
Tey kunnu bíleggjast bæði postfrísk og stemplað við frankering.
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Útgávuætlan 2017
27/02

Føroysk plantuliting - smáark við seks frímerkjum. Liting av klæðum, sum vit
kenna í dag, hevur røtur fleiri túsund ár aftur í tíðina. Eisini í Føroyum var vanligt at lita ull og klæði. Teknað: Edward Fuglø. Virði: 6 x 9,50 kr. FO 847-852.
Æður - Tvey frímerki. Allastaðni, á firðum og sundum, fram við landi og við
lendingar, í bátahylum og við atløgubryggjur, síggjast flokkar av æðum vagga
á sjónum í øllum veðri. Teknað: Edward Fuglø. Virði: 18,00 og 27,00 DKK.
FO 853-854.
Vøtn í Føroyum: Leitisvatn/Sørvágsvatn - tvey frímerki. Føroya størsta vatn
liggur millum bygdirnar Sørvág. Miðvág og Vatnsoyrar. Mynd: Eirik Sørstrømmen. Virði: 17,00 og 19,00 kr. FO 855-856.
Skorá - eitt frímerki. Lítla vakra summarhúsið, bygt til hvíld og ”easy living”, við
fossandi Skorá í baksýni. Virði: 9,50 og FO 857.

15/05

Kongaligt Gullbrúdleyp – 1 frímerki. Drotningahjúnini hava í ár verið gift í
50 ár. Virði: 50,00 kr. FO 858.
EUROPA 2017: Borgir - 2 frímerki og sjálvklistrandi frímerkjahefti (6).
Virði: 9,00 og 17,00 kr. FO 859-860
H.C. LYNGBYE: - ferðandi granskari - Nú eru liðin 200 ár síðani rannsóknarferðina hjá H.C. Lyngbye í 1817. Fýra frímerki. Lagt til rættis: Kim Simonsen og
Ole Wich. Virði: 9,50, 13,00, 19,00 og 22,00 kr. FO 861-864.

25/09

SEPAC 2017: Føroyskur knívur - eitt frímerki. Sepac evnið hesa ferð er lokalt
handverk. Listafólk og gravørur: Martin Mörck. Virði: 19,00 kr. FO 865.
Føroyski knívurin - smáark við einum frímerki. Listafólk og gravørur: Martin
Mörck. Virði: 19,00 kr. FO 866.
500 ár síðani reformatiónina - eitt frímerki og eitt smáark. Virði: 24 kr.
FO 867.
Føroysk klæðir II - 2 frímerki og sjálvklistrandi hefti (6) og postkort. Onnur
útgáva av trimum, sum lýsa tjóðbúnan. Listafólk: Edward Fuglø. Virði: 9,50 og
18,00 kr. FO 868-869
Jólafrímerki 2017 - Tvey frímerki og tvey postkort. Listafólk: Jóannes Lamhauge. Virði: 9,50 og 17,00 kr. FO 870-871

02/10

Postgjaldsmerki 2017 - fýra postgjaldsmerki. Evnið: ikki fastlagt
Virði: 4 x 9,50 kr.

06/11

Árbók, ársmappa og jólamerki.

15

EDWARD FUGLØ 2017

FØROYAR 9,50 KR

(+ cochenilla)

Mjaðarurt Filipendula

FO 847-852

EDWARD FUGLØ 2017

FØROYAR 9,50 KR

Korki Ochrolechia tartarea
EDWARD FUGLØ 2017

FØROYAR 9,50 KR

Kattarklógv Narthecium ossifragum

(+ jarnvitriol)

EDWARD FUGLØ 2017

FØROYAR 9,50 KR

Klokkulyngur Erica Cinerea

EDWARD FUGLØ 2017

Steinamosi Parmelia saxatilis

FØROYAR 9,50 KR

Smæra Trifolium repens
EDWARD FUGLØ 2017

FØROYAR 9,50 KR

Nýggj útgáva:
Føroysk plantuliting
Útgávudagur:
27.02.2017
Virði:
6 x 9,50 kr.
Nummar:
FO 847-852
Stødd, smáark:
156,67 x 83 mm
Stødd, frímerki:
32 x 47 mm
Listafólk:
Edward Fuglø
Prentingarháttur:
Offset
Prentsmiðja:
LM Group, Kanada
Postgjaldsbólkur:		
Innanoyggja smábrøv 0-50 gr.

Royndarprent

FØROYAR

18 KR

FØROYAR

27 KR

Æðublikur
Somateria mollissima faeroensis

EDWARD FUGLØ 2017

Æða
Somateria mollissima faeroensis

EDWARD FUGLØ 2017

Royndarprent

FØROYAR
Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017

17KR

FØROYAR

19KR

Sørvágsvatn / Leitisvatn . 2017

Nýggj útgáva:
Útgávudagur:
Virði:
Nummar:
Stødd:
Listafólk:
Prentingarháttur:
Prentsmiðja:
Postgjaldsbólkur:

Æður
27.02.2017
18,00 og 27,00 kr.
FO 853-854
44 x 30,81 mm
Edward Fuglø
Offset
Cartor Security Printing, Frakland
Stórbrøv í Føroyum - 51-100 gr.
Miðalbrøv í Føroyum - 101-250 gr

Nýggj útgáva:
Útgávudagur:
Virði:
Nummar:
Stødd:
Listafólk:
Prentingarháttur:
Prentsmiðja:
Postgjaldsbólkur:

Leitisvatn / Sørvágsvatn*
27.02.2017
17,00 og 19,00 kr.
FO 855-856
56,0 x 21,0 mm
Eirik Sørstrømmen
Offset
Cartor Security Printing, Frakland
Smábrøv til Evropa og onnur lond 0-50 gr

* er eisini givið út sum sjálvklistrandi hefti
við 6 frímerkjum (3 av hvørjum)

Royndarprent
Skorá 2017

9,50 KR

Skorá 2017

FØROYAR

9,50 KR

Royndarprent

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nýggj útgáva:
Útgávudagur:
Virði:
Nummar:
Stødd:
Listafólk:
Prentingarháttur:
Prentsmiðja:
Postgjaldsbólkur:

Skorá
27.02.2017
9,50 kr.
FO 857
40,0 x 26,0 mm
Saviour Mifsud
Offset
Cartor Security Printing, Frakland
Smábrøv innanoyggja 0-50 gr

Snið og uppsetan: Posta Stamps. Framsíðumynd: Klokkulyngur. Mynd: Marita Gulklett. Prentsmiðja: Trykteam, Danmark
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