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2

Den nord
atlantiske 
parentes
Selv en lille og ubetydelig parentes kan få store 
og skæbnesvangre konsekvenser for et samfunds 
historie. En skelsættende begivenhed fandt sted tid-
ligt om morgenen den 15. januar 1814 i Buchwalds-
cher Hof på Dänische Strasse i Kiel. Da den danske 
chefforhandler, Edmund Bourke (1761-1821), og den 
svenske chefforhandler, Gustaf af Wetterstedt (1776-
1837), satte deres underskrifter på den dansk-sven-
ske fredstraktat – hvor Danmark måtte afstå Norge 
til Sverige – var Færøernes skæbne beseglet. Øerne 
gik fra at være dansk-norske til at være danske. Si-
den Magnus den Godes kongetid (1035-1047) havde 
øerne nemlig været norske og fra 1380 en del af 
Danmark-Norge. 

Aftalen i Kiel definerede fredsbetingelserne 
efter Napoleonskrigene (1804-1815), hvor Danmark 
havde deltaget på den tabende franske side. Både 
for Danmark og Norge fik Kielerfreden store konse-
kvenser – nogle vil endda mene, at følgevirkninger-
ne var katastrofale. Norge mistede sine besiddelser 
i Nordatlanten, og Danmark blev mindre og stod til-
bage med Grønland, Island og Færøerne, som man 
ikke var helt klar over, hvad man skulle gøre med. 
I et større perspektiv betød det, at Norden aldrig 
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På Wienerkongressen 
i 1815 mødtes 
statslederne for at 
genvinde freden 
i Europa efter 
Napoleonskrigene. 
Taberen Frankrig blev 
ved at være en stormagt 
sammen med Østrig og 
Preussen. På samme 
måde forblev Danmark, 
der kunne være blevet 
udryddet som stat, 
efter Kielerfreden 
i 1814 en del af den 
nye magtbalance 
i Norden. Efter 
Wienerkongressen var 
der ingen ny storkrig i 
Europa i 100 år, og de 
skandinaviske lande 
fandt også i længden 
sammen i fredelig 
sameksistens. Maleri 
fra 1800-tallet.
|| North Wind Picture 
Archives/Alamy Stock 
Photo

helt genfandt sig selv som stor spiller i international 
politik. Den svensk-norske union holdt kun til 1905, 
og engagerede forsøg på at genoplive Norden – fx 
samarbejdsorganet Nordisk Råd i 1952 – har aldrig 
for alvor sat sig spor internationalt.

I samtiden bemærkede færingerne næppe den 
skelsættende begivenhed i Kiel, og hensynet til 
Færøerne var næppe det afgørende i forhandlinger-
ne. Men konsekvenserne for det færøske samfund 
– kulturelt, politisk, økonomisk og statsretligt – var 
markante på længere sigt.

Sverige havde i 1809 måttet afgive det nuværende 
Finland og Ålandsøerne til Rusland, og efter at have 
været på den vindende britiske side i krigen blev 
svenskerne nu interesserede i at erhverve Norge fra 
Danmark som kompensation for tabet. Rusland øn-
skede ikke, at Sverige skulle fremsætte krav om at få 
de tabte finske områder tilbage, og støttede derfor 
fra 1812 Sverige mod Danmark. Storbritannien støt-
tede også Sverige, der skulle belønnes for at have 
kæmpet på britisk side i krigen, og den dansk-nor-
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4

ske konge Frederik 6. (1768-1839) blev tvunget til at 
afstå hele Norge til Sverige. 

Intet tyder dog på, at forhandlerne tænkte på de 
norske besiddelser i Nordatlanten: Island, Grønland 
og Færøerne. 

I det første svenske traktatudkasts artikel 4, 
der blev fremlagt den 10. januar 1814 og nærmest 
ord for ord var afskrevet efter den russisk-svenske 
traktat fra 1809, blev Norge defineret som Fast-
landsnorge. Hverken Islands Stiftsamt, Grønland el-
ler Færøerne blev nævnt. I den endelige traktattekst 
blev den kirkelige inddeling af Fastlandsnorge også 
opremset, mens der efter sætningen ”saavelsom 
de tilhørende Besiddelser” i sidste øjeblik – natten 
mellem den 14. og den 15. januar 1814 – i parentes og 
meget kluntet blev indsat ”Grønland, Færøerne og 
Island ikke deri indbegrebne”. Dermed var de sidste 
norske besiddelser i Nordatlanten afstået, og Færø-
erne blev danske. Nærmest ved et tilfælde. Med Fre-
den i Kiel og en henkastet parentes ophørte næsten 
800 års fællesskab mellem Færøerne og Norge.

Historikere har siden diskuteret årsagen til und-
tagelsen og indskuddet i Kielertraktaten. Traditio-
nelt har historikere, fx Kielerfredens danske histo-
riker Georg Nørregård (1904-1988) i 1954, hævdet, 
at det var den snu danske chefforhandler Edmund 
Bourke, der udnyttede den svenske chefforhandlers 
manglende kundskaber om de nordatlantiske øsam-
fund til at få øerne undtaget i traktaten. Opfattelsen 
bygger især på et brev, som Gustaf af Wetterstedt 
sendte til den svenske udenrigsminister Lars von 
Engeström (1751-1826) i Stockholm den 16. januar 
1814:

”Selvom Island, Grønland og Færøerne aldrig har 
tilhørt Norge, så har hr. Bourke ønsket – og jeg har 
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ikke tænkt, at jeg skulle sætte mig imod det – at de 
blev særskilt nævnt i art. 4 i traktaten”.

Det er unægtelig bemærkelsesværdigt, at Gustaf af 
Wetterstedt oplyste, at øerne ”aldrig” havde tilhørt 
Norge, men det er også væsentligt at notere sig, at 
han ikke hævder, at oplysningen stammede fra Ed-
mund Bourke. Det er imidlertid nok så betydnings-
fuldt, at brevet heller ikke tyder på en særlig svensk 
interesse for øerne, og Karl Johan (1763-1844), den 
magtfulde svenske kronprins, som opholdt sig i Kiel 
under forhandlingerne, godkendte ifølge Edmund 
Bourke alt i fredstraktaten. Sandsynligvis havde det 
ikke været Sveriges hensigt, at de nordatlantiske øer 
skulle følge med Norge under den svenske krone. 
Men da der i Kiel under forhandlingerne opstod 
tvivl om sætningen ”saavelsom de tilhørende Besid-
delser”, blev det på Bourkes foranledning besluttet 
at undtage de nordatlantiske øer.

Nyere forskere, fx grønlandshistorikeren Finn 
Gad (1911-1986), har foreslået, at den britiske 
stormagts maritime interesser betød, at øerne blev 
under den danske krone. Kritikken af den traditi-
onelle tese har været, at Danmark – der i 1813 gik 
statsbankerot – ikke var en aktør under forhandlin-
gerne i Kiel. Enkelte forskere hævder, at briterne 
i virkeligheden ville annektere de nordatlantiske 
øer, men i sidste øjeblik ændrede mening og overlod 
øerne til Danmark. Briterne ønskede ifølge Gad at 
forhindre, at et stærkt Sverige, der forenet med Nor-
ge ville blive den dominerende magt i Norden, også 
blev en stærk atlanterhavsmagt, der kunne udfor-
dre den britiske dominans i Nordatlanten. Derfor 
var det bedre, at et svagt Danmark havde suveræni-
teten over øerne. Briterne kunne simpelthen lettere 
kontrollere Danmark.

Storpolitisk giver fortolkningen god mening, 
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6

men den underbygges ikke af konkrete kildeop-
lysninger. Et par videnskabsmænd – Sir Joseph 
Banks (1743-1829) og Sir George Mackenzie (1780-
1848) – foreslog ganske vist i 1807-1813, at briterne 
annekterede de nordatlantiske øer, men intet tyder 
på, at den britiske regering ville følge rådet. Des-
uden findes der intet i de britiske traktatkrav til 
Danmark om fred med Storbritannien, der peger 
på britisk interesse i at annektere de nordatlanti-
ske øer. Kravene til Danmark blev for første gang 
fremsat på et krigsskib i Køge Bugt i maj 1813, hvor 
briterne tilbød at tilbagelevere alt okkuperet dansk 
territorium med den strategisk vigtige ø Helgoland 
ved Elbens udløb som undtagelse. De lukrative 
danske kolonier i Indien og Vestindien – og Anholt, 
som briterne besatte i 1807-1809 – skulle leveres 
tilbage til Danmark. Det var også i 1814 forhand-
lingsgrundlaget bag og indholdet i den dansk-bri-
tiske fredstraktat, som Edmund Bourke og Edward 
Thornton (1766-1852), den britiske chefforhandler, 
underskrev på samme tid og i samme værelse i Kiel 
som den dansk-svenske aftale. 

Det er muligt, at den nordatlantiske parentes i 
artikel fire i den dansk-svenske traktat kun præci-
serede noget, som der allerede var bred enighed om 
i Kiel. Det ændrer dog ikke på, at uden parentesen 
kunne de nordatlantiske øer være blevet overdraget 
til den svenske krone sammen med Norge. Som 
enkelte briter drømte stort om Færøerne, ønskede 
få fremtrædende svenskere også, at øerne blev sven-
ske. Allerede den 5. februar 1814 gjorde Lars von 
Engeström i et brev Gustaf af Wetterstedt opmærk-
som på, at hvis nogen havde fortalt ham, at de nord-
atlantiske øer aldrig havde været norske, så var det 
forkert. Samtidig fortalte han Gustaf af Wetterstedt, 
at de nordatlantiske øer kunne have været nyttige 
for handlen i Göteborg, og at det var på grund af 
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Norge og Danmark 
havde haft samme 
konge siden 1380. 
Med Kielerfreden 
i 1814 kom Norge i 
personalunion med 
stærke Sverige, men fik 
dog sin egen grundlov 
og en folkevalgt 
forsamling. Norge blev 
selvstændigt kongerige 
i 1905. På langt sigt 
bidrog Kielerfreden til, 
at de tre lande kunne 
udvikle samfundene 
i ligeværdigt nordisk 
fællesskab. Maleriet 
Eidsvold 1814 viser 
Rigsforsamlingen på 
Eidsvoll. Maleri af 
Oscar Wergeland (1844-
1910).
|| Stortingsarkivet

København, at Edmund Bourke havde ønsket øerne 
fritaget. Men udenrigsminister von Engeström be-
kræftede samtidig, at de havde minimal betydning 
politisk set. Færøerne var åbenbart så ubetydelige, 
at von Engeström helt glemte at nævne dem – i hvert 
fald omtalte han kun Island og Grønland. At det 
ikke var en tilfældighed, fremgår måske af, at den 
svenske udenrigsminister i et brev af den 6. februar 
1814 til kronprins Karl Johan heller ikke nævnte 
Færøerne – stadig kun Island og Grønland. 

Det er et faktum, at der i både Storbritanni-
en og i Sverige var en vis (uofficiel) interesse i de 
nordatlantiske øer, men den var så minimal, at det 
sandsynligvis er derfor, at øerne i 1814 kom under 
dansk suverænitet. Den nordatlantiske undtagelse 
blev imidlertid afgørende. Da nordmændene i maj 
1814 fik deres egen grundlov og storting og rejste 
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sagen om de nordatlantiske øer, var kravet ret nemt 
at afvise i Danmark. Øerne var eksplicit undtaget i 
fredstraktaten.

Freden i Kiel tydeliggjorde, at det færøske sam-
funds skæbne blev afgjort af storpolitiske begi-
venheder, som færingerne ingen indflydelse havde 
på. Det er også tydeligt, at det færøske samfunds 
skæbne i 1814 kunne have været anderledes – un-
der Norge, Sverige eller Storbritannien – med helt 
andre konsekvenser for færingernes kultur, sprog, 
økonomi og politiske udvikling. Den nordatlantiske 
undtagelse var årsag til, at Færøerne kom til at høre 
under et svækket Danmark, og det kom til at præge 
udviklingen af det færøske samfund. 

Efter Freden i Kiel havde Danmark suverænitet 
over store områder – Island, Grønland og Færøer-
ne – i Nordatlanten, som landet ville få meget svært 
ved at inkorporere i en ny dansk nationalstat. Både 
forhandlingerne og begivenhederne viste også, at 
Danmark havde haft meget vanskeligt ved at vare-
tage sine interesser og forpligtelser i Nordatlanten, 
når de europæiske stormagter var i krig. Det var 
med til at styrke kravene om større selvbestemmel-
se. Island, der blot 20 år efter Freden i Kiel stillede 
krav til Danmark om selvbestemmelse, havde helt 
tydeligt sat kurs mod uafhængighed. Med sin inuit-
befolkning skulle kolonien Grønland ikke integre-
res i det danske rige. Færøerne, beboet af et norrønt 
folk, fik også her mindre opmærksomhed eller blev 
måske endda mødt med dansk ligegyldighed. Men 
de mere moderate færøske selvstyrekrav hentede 
langt ind i 1900-tallet inspiration fra Norge, som 
de færøske selvstyrefolk mente, at Færøerne var 
i interessefællesskab med. Det moderne færøske 
skisma mellem samhørighed med og uafhængighed 
fra Danmark er en udløber af Freden i Kiel.

Danskeren Johan Christian Helms (1865-1943), 
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der var sorenskriver (dommer) på Færøerne i 1903-
1911, fortalte i 1919 en landstingskommission om de 
færøske sympatier med Norge og om den danske 
ligegyldighed over for Færøerne:

”Kom man til Norge og fortalte, at man var Soren-
skriver paa Færøerne, sagde de: Nej, hvor morsomt, 
maa vi nu høre. Og Nordmændene vidste Besked om 
alle mulige Ting, ganske naturligt, fordi Livsforhol-
dene ligner deres egne i saa høj Grad; de har fælles 
Oprindelse, Fiskeri af samme Art, Landbruget i 
Vestlandet i Norge er aldeles som paa Færøerne, 
Ulemperne med Fællesskabet er ganske de samme, 
og Bygdeforholdene er ogsaa ganske de samme. 
Naar en Nordmand rejser til Færøerne, kan han 
befinde sig ganske som i sit Hjem, og omvendt, naar 
en Færing rejser til Norge, føler han sig hjemme der. 
Naar man derimod kom til Danmark og fortalte, at 
man var Sorenskriver, sagde Folk: Vil De stave det. 
Man vidste ikke, hvad det var for noget, og under-
tiden fik man Breve hernede fra, hvorpaa der stod 
”Sogneskriver” og undertiden ”Logeskriver”, ja, 
Landfogeder deroppe har faaet Breve fra Statistisk 
Bureau, hvorpaa der stod ”Ladefoged” o.s.v. Man var 
i det hele taget hernede paa en mærkelig Maade ret 
ukendt med færøske Forhold, og man fik en For-
nemmelse af, at man tænkte: Det ved jeg ikke, og det 
bryder jeg mig heller ikke om at vide, og det var lidt 
kedeligt. Man kan derfor godt forstaa, at Sympatien 
mellem Færøerne og Norge er meget stor”.

Selv om kun få på Færøerne i samtiden bemærkede, 
at Norge og Færøerne ikke længere hørte sam-
men, blev begivenheden i takt med øgede færøske 
selvstyrekrav et kontroversielt tema i færøsk politik 
langt ind i 1900-tallet. Den færøske uenighed om 
forholdet til Danmark har været karakteristisk for 
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færingernes forhold til fællesskabet med Dan-
mark. En ambivalens, der også kommer til udtryk 
i forskellige fortolkninger af sagalitteraturen. Det 
gælder fx Færingernes Saga, der stammer fra Island 
i 1200-tallet. Sagaen handler om vikingen Tróndur 
í Gøtu, der omkring år 1000 kæmpede mod Sig-
mundur Brestisson, der ville give færingerne norsk 
skattepligt. Selvstyrefolk ser Tróndur som en helt, 
mens samhørighedsfolk ønsker at bevare forholdet 
til Danmark og har den modsatte fortolkning. Det er 
tvivlsomt, om der kan lægges vægt på oplysninger i 
Færingernes Saga, og Sigmundur kæmpede sandt 
nok for norske konger, men det karakteristiske er, 
at det færøske narrativ ikke er domineret af én stor 
helt. Der er ofte to helte eller rettere to fortællinger. 
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Den første fortælling 
om Færøerne er 
Færingernes Saga, der 
blev skrevet i Island 
i 1200-tallet – her 
fra manuskriptet 
Flatøbogen. Historien 
udspiller sig ca. 
960-1040 og handler 
om kampen mellem 
Sigmundur Brestisson 
(961-1005), der bragte 
kristendommen til 
Færøerne fra Norge og 
krævede, at færingerne 
skulle betale skat til 
Norge, og Tróndur í 
Gøtu, som modsatte sig 
begge forehavender. 
Tróndur í Gøtu blev 
ifølge sagaen tvunget 
til at bekende sig 
til kristendommen 
– alternativet var 
halshugning – og 
færingerne kom siden 
til at betale skat til 
Norge.
|| Wikimedia Commons

Problemet med den dobbelte identitet, en kultu-
rel af norsk oprindelse og en mere politisk i århund-
reders fællesskab med Danmark, er en grundfor-
tælling på Færøerne – de glemte eller forsømte øer i 
Nordatlanten.

Færøerne udgør en del af det magtfulde danske 
kongeriges glemte historie. I 1600-tallet var Dan-
mark et stort og mangfoldigt kongerige, der omfat-
tede en stor del af Skandinavien, Norge og Skåne, 
Slesvig-Holsten og kolonier i Vestindien og Indien. 
200 år senere var det danske kongerige reduceret til 
Jylland, Fyn og Sjælland med omkringliggende øer 
– og Færøerne og Grønland, mens Island havde kurs 
mod at blive en selvstændig stat. Med Grundloven i 
1849 var Danmark på vej til at blive en nationalstat, 
hvor der især boede danskere. Vi fik en dansk en-
hedsstat, hvor der var meget langt til det mangfol-
dige danske rige i 1600-tallet. Men denne fortælling 
blev hurtigt glemt eller fortrængt. I forbindelse med 
150-årsdagen for nederlaget i krigen mod Preussen 
og Østrig i 1864 kunne en historiker på dansk TV 
fortælle, at i 1864 blev Danmark en nationalstat, og 
nu var der kun Grønland og ”noget andet” tilbage 
af fortidens multinationale kongerige. Dette ”noget 
andet”, der formentlig henviste til Færøerne, var en 
ganske træffende betegnelse for fortrængningen, 
eftersom enhedsstaten er blevet etableret som den 
dominerende danske fortælling.

Derfor er det værd at påpege, at Færøerne er en 
del af netop denne danske fortælling. Den færøske 
historie siger noget om den fortrængning, som har 
fundet sted for mange danskere siden 1864. Færø-
erne er en del af den danske fortid og har – modsat 
Grønland – længe været en glemt del af mangfol-
digheden. Måske netop på grund af fortrængning, 
magtesløshed eller ligegyldighed har Færøerne fået 
lov til – inden for den danske enhedsstats rammer – 
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Norge, Storbritannien 
og Danmark. Listen 
over lande med 
interesser i Færøerne 
er lang. Stærkest 
står dog det dansk-
færøske forhold. 
Selvstyrespørgsmålet 
i 1920’erne, flagstriden 
i 1930’erne, 
adskillelsen under 
Anden Verdenskrig 
i 1940’erne, 
folkeafstemningen 
i 1946, lægestriden 
i 1952-1955 og den 
økonomiske krise 
i 1990’erne satte 
forholdet på prøve, 
men dønningerne har 
altid lagt sig. På fotoet 
fejres det færøske 
flag, som briterne 
anerkendte under 
Anden Verdenskrig. 
Den færøske flagdag er 
den 25. april.
|| Jacob Maarbjerg/
Ritzau Scanpix

i ubemærkethed at videreudvikle egne særpræg i en 
sådan grad, at der er tale om noget helt enestående. 

Færøernes historie kan på den måde åbne for en 
mere mangfoldig forståelse af den moderne danske 
fortælling. Med andre ord kan den færøske fortæl-
ling give danskerne ”noget andet” om deres egen 
historie, og samtidig er ”noget andet” en hel verden 
i sig selv.
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Fællesskab 
under

briterne
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Norsk  
storhedstid
Vikinger fra vestlandet i Norge befolkede Færøerne 
i 800-tallet. Oplysningerne stammer fra Færin
gernes Saga, men også fra en mere pålidelig tekst 
om verdens geografi fra 825, skrevet af Dicuil, en 
irsk lærd, der virkede i det karolingiske Franker-
rige. Desuden nævnte Dicuil, at nordboerne havde 
fordrevet irske munke, der havde boet på øerne i 
100 år. Nyere arkæologisk forskning har vist, at der 
har været mennesker på Færøerne siden omkring 
år 400, men det afgørende er, at den overlevende 
befolkning oprindelig kom fra Norge og havde nor-
ske traditioner med sig – på trods af hvad Gustaf af 
Wetterstedt skrev til von Engeström i 1814. Sproget 
var norrønt, og den politiske tradition med et alting 
var norsk.

Det er muligt, at Færøerne i begyndelsen var re-
lativt uafhængige af Norge, men allerede i 1000-tal-
let var øerne en del af de norske kongers område. 
I 1270’erne trådte den norske landslov i kraft på 
øerne, og altinget blev afløst af et repræsentativt 
lagting.

Andre nordlige øsamfund – Hebriderne, Man, 
Orkneyøerne og Shetlandsøerne – blev også inddra-
get i det ekspanderende norske rige, før nedgangen 
begyndte at indfinde sig i den sidste halvdel af 
1200-tallet. Her kom Hebriderne og Man under den 
skotske konge.
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Nordmand prøver at 
kapre Færøerne, Island 
og Grønland ved at 
hale dem ind med reb. 
Bag nordmanden står 
tre tønder spegesild. 
I Grønland ses en 
pilot, der bærer på 
et nedstyrtet fly. Den 
norske interesse 
for Færøerne blev 
vedligeholdt efter 
freden i Kiel i 1814 og 
fik fornyet næring 
efter selvstændigheden 
i 1905 og førte til 
konflikt mellem 
Danmark og Norge. 
Også utilfredse færøske 
selvstyrefolk lod sig i 
1920’erne påvirke af 
den norske interesse.
|| Arbejdernes 
Almanak/Det Kgl. 
Bibliotek

I 1380 blev Norge yderligere svækket i kølvandet 
på pesten, den sorte død, og det betød, at den dan-
ske krone arvede det norske kongerige, herunder 
Island, Grønland og Færøerne. Den danske konge, 
der siden kom til at bo i København, blev også norsk 
konge. Ikke kun dansk konge. I princippet var der 
tale om to ligestillede riger med fælles konge, men 
senere – i særdeleshed med enevældens indførelse 
i 1660 – blev administrationen af kongeriget Norge 
koncentreret i København. Og handlen med Færø-
erne, der havde været knyttet til Bergen, flyttede til 
København i 1620’erne. Samtidig blev administrati-
onen af de kirkelige anliggender på Færøerne flyttet 
fra Bergen til Sjællands Stift, hvorfra øerne blev 
administreret indtil 1923. Selv om der i princippet 
stadig var tale om to selvstændige kongeriger, var 
der i praksis sket en magtforskydning fra Norge til 
Danmarks hovedstad, København.

Udviklingen var nok en af årsagerne til, at der 
under forhandlingerne i Kiel i 1814 kunne opstå tvivl 
om de – storpolitisk set ubetydelige – nordatlantiske 
øers tilhørsforhold.
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Under britisk beskyttelse
Noget tyder på, at da Napoleonskrigene rasede i 
Europa i begyndelsen af 1800-tallet, var adskillel-
sen af Norge og de nordatlantiske øer i praksis en 
realitet. I et brev fra Frederik 6. til generalen prins 
Frederik af Hessen (1771-1845), dateret den 16. janu-
ar 1814, skrev kongen om den netop sluttede fred i 
Kiel, at den ”uheldige Fred er grundet paa Norges 
Afstaaelse”, mens han i samme brev noterede, at 
ligeledes ”tilbagegives Kolonierne, Island, Færø-
erne og Grønland”. Det er bemærkelsesværdigt, at 
Norge og de nordatlantiske øer blev omtalt i hver sin 
sammenhæng, og at der er tale om Norges ”afstå-
else”, mens de nordatlantiske øer ”tilbagegives”. 
Det sidste antyder i hvert fald, at kongen mente, at 
øerne var under briternes kontrol, og intet tyder på, 
at han anså dem som en uadskillelig del af Norge.

Krigen betød, at de nordatlantiske øer, som rigs-
myndighederne i København ikke var i stand til at 
beskytte, savnede forsyninger, og britiske skibe an-
greb dem. Med hjælp fra britiske undersåtter erklæ-
rede danskeren Jørgen Jürgensen (1780-1841) Island 
for selvstændigt i 1809. De urolige tider førte til, at 
briterne den 7. februar 1810 med en Order in Coun-
cil (lovgivning under kongen), der blev bekendtgjort 
på Island, Grønland og Færøerne, erklærede øerne 
neutrale og undtog Island, Færøerne og bosættel-
serne i Grønland – ”dele af Danmarks besiddelser” 
– fra krigen og beskyttede dem mod overgreb. Også 
fra britiske krigsskibe og undersåtter. Samtidig fik 
handelsskibe lov til med britisk licens og kontrol 
at handle på øerne. Dermed var de nordatlantiske 
øer kommet under den britiske krones beskyttelse, 
men under krigen var de formelt set stadig danske.

Poul Poulsen Nolsøe (1766-1808) – Nólsoyar Páll, 
der var født på Nólsoy og blev bonde i Klaksvík – 
byggede i 1804 det første færøske havgående skib, 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   16 29/05/2020   09.25

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



16

Under britisk beskyttelse
Noget tyder på, at da Napoleonskrigene rasede i 
Europa i begyndelsen af 1800-tallet, var adskillel-
sen af Norge og de nordatlantiske øer i praksis en 
realitet. I et brev fra Frederik 6. til generalen prins 
Frederik af Hessen (1771-1845), dateret den 16. janu-
ar 1814, skrev kongen om den netop sluttede fred i 
Kiel, at den ”uheldige Fred er grundet paa Norges 
Afstaaelse”, mens han i samme brev noterede, at 
ligeledes ”tilbagegives Kolonierne, Island, Færø-
erne og Grønland”. Det er bemærkelsesværdigt, at 
Norge og de nordatlantiske øer blev omtalt i hver sin 
sammenhæng, og at der er tale om Norges ”afstå-
else”, mens de nordatlantiske øer ”tilbagegives”. 
Det sidste antyder i hvert fald, at kongen mente, at 
øerne var under briternes kontrol, og intet tyder på, 
at han anså dem som en uadskillelig del af Norge.

Krigen betød, at de nordatlantiske øer, som rigs-
myndighederne i København ikke var i stand til at 
beskytte, savnede forsyninger, og britiske skibe an-
greb dem. Med hjælp fra britiske undersåtter erklæ-
rede danskeren Jørgen Jürgensen (1780-1841) Island 
for selvstændigt i 1809. De urolige tider førte til, at 
briterne den 7. februar 1810 med en Order in Coun-
cil (lovgivning under kongen), der blev bekendtgjort 
på Island, Grønland og Færøerne, erklærede øerne 
neutrale og undtog Island, Færøerne og bosættel-
serne i Grønland – ”dele af Danmarks besiddelser” 
– fra krigen og beskyttede dem mod overgreb. Også 
fra britiske krigsskibe og undersåtter. Samtidig fik 
handelsskibe lov til med britisk licens og kontrol 
at handle på øerne. Dermed var de nordatlantiske 
øer kommet under den britiske krones beskyttelse, 
men under krigen var de formelt set stadig danske.

Poul Poulsen Nolsøe (1766-1808) – Nólsoyar Páll, 
der var født på Nólsoy og blev bonde i Klaksvík – 
byggede i 1804 det første færøske havgående skib, 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   16 29/05/2020   09.25

17

Royndin Fríða. Nólsoyar Páll havde som ung sejlet 
med Rybergs Handels skibe og siden med skibe, der 
betjente monopolhandlen – Danmark (kongen) hav-
de eneret på handel med Færøerne 1709-1856. Som 
matros, styrmand eller kaptajn sejlede Nólsoyar 
Páll ifølge overleveringen med amerikanske skibe 
til Amerika, Vestindien, Storbritannien, Frankrig, 
Portugal, Danmark og Norge, og han havde således 
set den store verden, da han under Napoleonskri-
gene i 1805-1808 rejste med varer på Royndin Fríða 
mellem Færøerne og Danmark. Fx var Nólsoyar Páll 
i København i 1807, da briterne bombede byen og 
beslaglagde den danske flåde. Efterhånden kom han 
i konflikt med myndighederne i Tórshavn, især med 
monopolhandelen og kommandør Emilius M.G. 
Løbner (1766-1849). Løbner overgav i 1808 uden 
kamp skansen i Tórshavn til en britisk brig, og byen 
var forsvarsløs mod kapere. Handelsmyndighe-
derne anklagede fortaleren for frihandel, Nólsoyar 
Páll, for at smugle og møve sig ind på monopolets 
rettigheder.

På sin sidste rejse sent i 1808 blev Nólsoyar Pálls 
skib opbragt af en britisk brig, Fury, og ført til Göte-
borg som krigsbytte, mens mandskab blev taget til 
fange og sendt til London. Her blev Nólsoyar Páll 
godt modtaget. Briterne gav ham et nyt skib, North 
Star, der fik tilladelse til at sejle til Færøerne med 
varer. North Star og Nólsoyar Páll forlod London 
i november 1808, men skibet nåede af ukendte 
årsager aldrig frem. Allerede i samtiden talte folk på 
Færøerne om, at handelsmyndighederne i Køben-
havn havde sendt norske krigsskibe ud for at sørge 
for, at Nólsoyar Páll aldrig kom tilbage til Færøer-
ne. Det mest sandsynlige er dog, at skibet forliste i 
dårligt vejr.

Om sine kontroverser med myndighederne 
digtede Nólsoyar Páll satiriske kvad, fx Fuglakvæðið 
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Skulptur af Nólsoyar 
Páll ved havnen i 
Tórshavn – i Vágsbotni, 
hvor Rybergs Handel 
havde filial i 1767-
1788. Nólsoyar Páll 
er omgivet af fugle 
fra Fuglakvæðið, de 
danske embedsmænd 
er rovfuglene, mens 
han selv er tjaldrið, 
strandskaden, der 
senere blev Færøernes 
nationalfugl. Og han er 
folkets forsvarer, der 
skuer ud i den store 
oplyste verden og ind 
i fremtiden. Skulptur 
(1995) af den færøske 
kunstner Hans Pauli 
Olsen (1957-).
|| Robert Harding/
Alamy Stock Photo

(Fuglekvad) og Gorplandskvæðið (Gorplandskvad), 
hvor han hånede de danske embedsmænd for 
overgreb mod almuen og Løbners kujonagtige 
 ove r  givelse. Senere blev historien om Nólsoyar Páll 
iklædt et nationalt færøsk narrativ, der lagde vægt 
på hans heroiske kamp mod embedsmændene – 
foreviget i dr. Jákup Jakobsens (1864-1918) biografi 
om ham fra 1892. Nólsoyar Pálls satiriske kvad er 
blevet folkeeje på Færøerne, selv om han ikke har 
entydig status som helt.

Senere henvendte færinger sig til den danske 
konsul i London Georg Wolff (1736-1828), som havde 
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haft kontakt med Nólsoyar Páll, for at få briterne til 
at hjælpe færingerne med forsyninger. Der blev i 
forespørgslen henvist til Order in Council fra febru-
ar 1810. Wolff sendte anmodningen til den britiske 
regering, og derefter var forsyningssituationen på 
Færøerne stabil i resten af krigen.

Under Napoleonskrigene beskyttede briterne på 
Danmarks vegne de nordatlantiske øer, indtil rigs-
myndighederne i København med Freden i Kiel igen 
blev i stand til at håndhæve suveræniteten på øerne. 
Det var ikke første gang, at briterne på afgørende vis 
greb ind i fællesskabet mellem Danmark og Færø-
erne, og det var heller ikke sidste gang, at de varetog 
danske interesser i Nordatlanten.

Da Christian 2. (1481-1559) i 1524 og Christian 3. 
(1503-1559) i 1536 på grund af akut pengenød for-
søgte at pantsætte Færøerne til den engelske konge 
Henrik 8. (1491-1547), var interessen – som i 1814 – så 
minimal, at tilbuddet blev afvist. Dermed forhin-
drede Henrik 8., at Færøerne led samme skæbne 
som andre norske øer, fx Orkneyøerne og Shet-
landsøerne, der i 1468-1469 blev pantsat og afstået 
til den skotske konge. Det fik skæbnesvangre følger 
for den norrøne kultur på øerne.

Frederik 3. (1609-1670) havde også været klar til 
at afstå Færøerne i stedet for Bohus Len til Sveriges 
Karl Gustav 10. (1622-1660) ved forhandlingerne, der 
førte til Roskildefreden i 1658. Men heller ikke her 
var interessen større, end at svenskerne, der havde 
nærmest hele Danmark besat, under forhandlinger-
ne frafaldt kravet om Færøerne. 

Den danske afvisning af nordmændenes krav 
på Færøerne umiddelbart efter Freden i Kiel viser 
derimod, at den danske interesse for øerne var op-
adgående. Og da belgierne i 1842 spurgte Danmark 
om at købe Færøerne, blev det blankt afvist. De to 
verdenskrige i 1900-tallet skulle imidlertid endnu 
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Islændingene fik i 1944 
lov til at etablere en 
republik, men den ret 
tillod briterne ikke 
færingerne under 
Anden Verdenskrig. 
Færøernes forhold til 
Danmark var bestemt 
af de statsretlige 
forhold, der så dagens 
lys i årene mellem 
freden i Kiel (1814) og 
Grundloven (1849), 
som kom til at gælde 
for Færøerne fra 1850. 
Briterne har flere gange 
modstået fristelsen til 
at annektere Færøerne 
og opløse fællesskabet 
mellem Danmark og 
Færøerne. I stedet 
har de beskyttet 
fællesskabet. Foto fra 
1940.
|| Nationalmuseet

en gang demonstrere, at briterne var villige til at 
varetage danske interesser på Færøerne.

Freden i Kiel var i sig selv en skelsættende stor-
politisk begivenhed i den dansk-færøske historie, 
men den udtrykte også et mere alment storpolitisk 
tema. Et tema, der handlede om stormagternes, 
især briternes, betydning for fællesskabets historie. 
Både før og efter Freden i Kiel.

Udfaldet kunne meget nemt have været et andet 
fællesskab. Det understreger skrøbeligheden i den 
over 600 år gamle dansk-færøske forbindelse. Et an-
det udfald ville næppe have haft store konsekvenser 
for det danske samfund, men det ville utvivlsomt 
have haft overvældende konsekvenser – kulturelle, 
sproglige, økonomiske og politiske – for det lille og 
følsomme færøske samfund.

Måske har netop skrøbeligheden været fælles-
skabets reelle styrke. 
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Fra konge
til hjem
mestyre
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Fra norsk 
besiddelse  
til dansk 
amt
Da Frederik 6. i sin egenskab af dansk – ikke norsk 
– konge i 1814 overtog suveræniteten over de tre 
nordatlantiske øsamfund, havde administrationen 
af øerne i to århundreder været henlagt til Køben-
havn – dog til de norske kontorer i København. 
Tilpasningen af Færøerne til enevældens ensartede 
administrative system havde således været under-
vejs i lang tid, da den danske krone afstod Norge ved 
Kielerfreden – defineret som alle de norske amter 
i Fastlandsnorge – til den svenske krone. Færøerne 
var blevet en del af amtssystemet i 1662, men fra 
1720 varetog Islands stiftamtmand administratio-
nen af de færøske amtsforhold, inden de i 1776 blev 
lagt under Sjællands Stiftsamt. Fra 1788 varetog 
danske embedsmænd på Færøerne de færøske 
amtsforhold, i 1806 fik Emilius Løbner overdraget 
amtsbeføjelserne, og i 1816 blev han amtmand i 
Færø Amt.

Beslutningen om at ansætte en selvstændig 
dansk amtmand på Færøerne kan opfattes som en 
konsekvens af Freden i Kiel i 1814. Færøerne skulle 
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nu integreres i det danske amtssystem, men for-
historien var lang. Christoffer Gabel (1617-1673) og 
siden sønnen Frederik Gabel (1645-1708) havde haft 
Færøerne som len i perioden 1655-1709. Amtssyste-
met kunne derfor næppe formelt iværksættes på 
Færøerne, før lenet i 1709 faldt tilbage til kronen, 
men både Christoffer Gabel og Frederik Gabel kald-
te sig selv amtmænd på Færøerne. Og betegnelsen 
Færø Amt findes i officielle kilder fra 1674.

Ud over det ældgamle færøske ting – først et 
alting fra 800-tallet og siden 1270’erne et lagting – 
havde der været flere lokale ting (vårting) på øerne. 
Mens de seks lokale ting fungerede som under-
domstole, var Lagtinget en færøsk appeldomstol i 
Tórshavn. Seks lagrettemænd dømte på lokaltin-
gene sammen med lagmanden, mens alle 36 kunne 
dømme i Lagtinget – dog i praksis sjældent flere end 
12. Sysselmænd – kendt på øerne siden 1100-tal-
let – var oprindelig skatteopkrævere og anklagere 
på lokaltingene, mens fogeder fra 1500-tallet blev 
skatteopkrævere og anklagere i hele landet. De 
seks sysselmænd fik under fogedens myndighed 
ansvaret for syslerne (embedsområde, administra-
tiv enhed i middelalderen). Fra 1500-tallet har vi 
kilder, der fortæller om en sorenskriver, der skulle 
føre tingsprotokollerne. Han blev efterhånden den 
lovkyndige person i Lagtinget. Med enevældens 
indførelse i 1660 blev det kongens embedsmænd, 
der dominerede i Lagtinget. Mens fogeden blev 
Færøernes skatteopkræver og anklager – på lokal-
tingene ofte repræsenteret af sysselmændene – blev 
sorenskriveren dommer på lokaltingene, og lag-
manden dommer på Lagtinget. Lagrettemændene 
blev nu bisiddere og måtte kun stadfæste dommen. 
På det tidspunkt var også lagmanden med rødder i 
det færøske bondesamfund blevet dansk embeds-
mand. Sorenskriveren, fogeden, de seneste 
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På Olai (ólavsøka), den 
29. juli, der markerer 
den kristne norske 
konge Olav den Helliges 
(995-1030) dødsdag 
på Stiklestad, har 
det færøske lagting 
næsten uafbrudt trådt 
sammen siden engang 
i 1200-tallet. Olai er 
eksempel på en gammel 
tradition af norsk 
oprindelse, som med 
nationalismen har 
vundet hævd som – i 
hvert fald uofficiel – 
færøsk nationaldag. 
Færinger på tværs af 
politiske, religiøse og 
geografiske skillelinjer 
valfarter den 29. juli 
til Olai, der er en stor 
folkefest.
|| Wikimedia Commons

lagmænd og den fjerde af kongens embedsmænd 
på Færøerne, provsten, var som regel danske, mens 
underordnede sysselmænd normalt var færinger. 
De tætte forhold og den fåtallige befolkning på Fær-
øerne gjorde det besværligt at fælde hårde domme. 
Loven sagde, at dødsstraf gjaldt for sædelighedsfor-
brydelser og gentaget fåretyveri. Det hændte dog ret 
ofte, at dommene på lokaltingene blev appelleret 
til Lagtinget, inden de blev appelleret til højere 
norsk ret. Der er eksempler på, at dødsdomme ikke 
blev ført ud i livet, da de dømte fik hjælp til at flygte 
fra øerne, før de blev pågrebet. Hensigten med at 
ansætte en sorenskriver til at dømme på lokaltinge-
ne var nok at reducere antallet af domme, der blev 
appelleret til Lagtinget. Der findes desuden et brev 
fra Christian 3. fra 1550, hvor han påbyder, at fæ-
ringerne skal respektere lagmandens dom og ikke 
bare skal anke den til højere norsk ret. De sidste to 
dødsdomme på Færøerne fandt sted i 1706.

Udviklingen under enevælden førte til, at folkets 
domstol og forankringen i det færøske bondesam-
fund blev svækket, mens de professionelle embeds-
mænd fik større indflydelse i Lagtinget. Samtidig 
blev retsvæsenet i hele kongeriget professionalise-
ret, og Lagtingets domme blev sjældnere. Professi-
onaliseringen medførte, at Lagtinget blev nedlagt i 
1816 – to år efter Freden i Kiel. På det tidspunkt var 
de norske lagting allerede nedlagt – det skete i 1797 – 
det islandske alting fulgte efter i 1800, og de danske 
landsting blev nedlagt i 1805, det bornholmske dog 
først i 1813. Det gamle færøske ting var således det 
sidste lokalting i det forhenværende dansk-norske 
rige, der blev nedlagt. Der var på den måde tale om 
en tendens, der havde rødder i enevældens professi-
onalisering af embeds- og dommerstanden.

Dermed var det færøske lagmandsembede 
nedlagt, mens sorenskriveren og fogeden – sammen 
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sammen siden engang 
i 1200-tallet. Olai er 
eksempel på en gammel 
tradition af norsk 
oprindelse, som med 
nationalismen har 
vundet hævd som – i 
hvert fald uofficiel – 
færøsk nationaldag. 
Færinger på tværs af 
politiske, religiøse og 
geografiske skillelinjer 
valfarter den 29. juli 
til Olai, der er en stor 
folkefest.
|| Wikimedia Commons

lagmænd og den fjerde af kongens embedsmænd 
på Færøerne, provsten, var som regel danske, mens 
underordnede sysselmænd normalt var færinger. 
De tætte forhold og den fåtallige befolkning på Fær-
øerne gjorde det besværligt at fælde hårde domme. 
Loven sagde, at dødsstraf gjaldt for sædelighedsfor-
brydelser og gentaget fåretyveri. Det hændte dog ret 
ofte, at dommene på lokaltingene blev appelleret 
til Lagtinget, inden de blev appelleret til højere 
norsk ret. Der er eksempler på, at dødsdomme ikke 
blev ført ud i livet, da de dømte fik hjælp til at flygte 
fra øerne, før de blev pågrebet. Hensigten med at 
ansætte en sorenskriver til at dømme på lokaltinge-
ne var nok at reducere antallet af domme, der blev 
appelleret til Lagtinget. Der findes desuden et brev 
fra Christian 3. fra 1550, hvor han påbyder, at fæ-
ringerne skal respektere lagmandens dom og ikke 
bare skal anke den til højere norsk ret. De sidste to 
dødsdomme på Færøerne fandt sted i 1706.

Udviklingen under enevælden førte til, at folkets 
domstol og forankringen i det færøske bondesam-
fund blev svækket, mens de professionelle embeds-
mænd fik større indflydelse i Lagtinget. Samtidig 
blev retsvæsenet i hele kongeriget professionalise-
ret, og Lagtingets domme blev sjældnere. Professi-
onaliseringen medførte, at Lagtinget blev nedlagt i 
1816 – to år efter Freden i Kiel. På det tidspunkt var 
de norske lagting allerede nedlagt – det skete i 1797 – 
det islandske alting fulgte efter i 1800, og de danske 
landsting blev nedlagt i 1805, det bornholmske dog 
først i 1813. Det gamle færøske ting var således det 
sidste lokalting i det forhenværende dansk-norske 
rige, der blev nedlagt. Der var på den måde tale om 
en tendens, der havde rødder i enevældens professi-
onalisering af embeds- og dommerstanden.

Dermed var det færøske lagmandsembede 
nedlagt, mens sorenskriveren og fogeden – sammen 
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med sysselmændene – blev henholdsvis dommer 
og politimyndighed på Færøerne. Det er titler, der 
stadig anvendes på øerne. På Færøerne var der ikke 
tegn på, at folk savnede domstolen, men Lagtinget 
havde på den anden side også repræsentative opga-
ver over for almuen. Når Lagtinget trådte sammen 
på Olai, Færøernes nationalfest den 29. juli – fejret 
som minde om kong Olav den Helliges død – skulle 
fogeden fremlægge regnskaber for handel, ligesom 
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almuen kunne klage over embedsmændene. Det 
skete flere gange, at tinget vedtog at sende delega-
tioner til kongen i København for at forhandle eller 
klage over ledelsen af fx monopolhandlen. At Lag-
tinget – folkedomstolen – blev nedlagt, var en natur-
lig konsekvens af udviklingen inden for retsvæsenet 
i kongeriget, men også uformelle repræsentative 
funktioner (fx kontrol- og klageinstans for almuen 
over for myndighederne), som Lagtinget havde vare-
taget, blev svækket.

Samtidig – i 1816 – fik Færø Amt jo en selvstæn-
dig amtmand, der skulle tage stilling til, om dansk 
lov kunne sættes i kraft på øerne. Den 6. juni 1821 
blev det ved kongelig anordning slået fast, at Danske 
Kancelli (lov- og regeringskontor) – efter brevveks-
ling med Rentekammeret eller relevante færøske 
myndigheder – var bemyndiget til at sætte anord-
ninger i kraft på øerne. Dermed var konsekvensen 
af Freden i Kiel blevet tydelig. Færøerne var admi-
nistrativt og lovgivningsmæssigt definitivt adskilt 
fra Norge og blev samtidig etableret som et særligt 
lovgivningsområde i det danske kongerige. Amt-
manden fik dermed sammen med Danske Kancelli 
afgørende indflydelse på færøsk lovgivning.

Demokratiet og Grundloven
Kort tid efter nedlæggelsen af det færøske lagting 
blæste der nye ideologiske vinde i Europa. De gamle 
enevældige regimer stod for fald. Den Amerikan-
ske Uafhængighedskrig (1775-1783) og Den Franske 
Revolution (1789) havde med inspiration fra oplys-
ningstidens idealer ført til nye forfatninger og kamp 
for mere demokratiske tilstande.
 I de to revolutionsår, 1830 og 1848, krævede 
oprørere nye tider i hele Europa. Flere steder var 
der tale om voldelige oprør mod enevælden, som 
ikke ville afgive magt til folket. Men i Danmark 
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blev der tale om et relativt fredeligt magtskifte fra 
enevælde til demokrati. Historikere har foreslået, 
at enevældens stærke og velfungerende danske em-
bedssystem havde tilgodeset befolkningens kritik 
og interesser, og derfor forløb omvæltningerne i 
Danmark fredeligt – i modsætning til andre steder i 
Europa.

I 1831 godtog kongen at indkalde de nedlagte 
stænderforsamlinger, der efter planen skulle fun-
gere som rådgivende forsamlinger for kongen. Da 
forsamlingerne trådte sammen i 1834, var det blevet 
bestemt, at både færingerne og islændingene skulle 
repræsenteres på stænderforsamlingen i Roskilde 
– foreløbig med repræsentanter, som kongen valgte. 
Island fik to repræsentanter, der var islændinge, 
mens færingerne blev repræsenteret af en forhen-
værende dansk embedsmand på Færøerne. 

Selv om hensigten var, at Færøerne skulle vælge 
deres egen repræsentant i stænderforsamlingen, 
blev det aldrig til andet end et forslag til en særlig 
valgordning for Færøerne. Islændingene ville ikke 
repræsenteres på en dansk stænderforsamling. De 
fik derfor i 1843 genoprettet Altinget som islandsk 
stænderforsamling. Det gik ikke ubemærket hen på 
Færøerne. I 1844 sendte færinger i København en 
ansøgning til stænderforsamlingen i Roskilde om at 
oprette en folkerepræsentation på Færøerne, men 
forslaget blev aldrig sat på dagsordenen. To år sene-
re sendte 28 færinger en ny ansøgning til stænder-
forsamlingen i Roskilde for at få oprettet en færøsk 
stænderforsamling. Denne gang blev ansøgningen 
behandlet, men udvalget bestående af tre danskere 
afviste forslaget med den begrundelse, at Færøerne 
var et almuesamfund blottet for højere dannelse 
og derfor ikke var i stand til at bære en selvstændig 
stænderforsamling. Udvalget mente derfor, at det 
ville være en fordel for Færøerne at være knyttet 
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til moderlandet og blive repræsenteret gennem en 
dansk folkeforsamling. På et punkt tog udvalget dog 
hensyn: De pegede på, at danskere havde manglen-
de kendskab til de kulturelle og erhvervsmæssige 
forhold på Færøerne, og derfor kunne øerne få et 
kommunalt råd med udvidede rådgivende beføjel-
ser.

Forslagene viser, at demokratiske impulser 
fra det store Europa også påvirkede Færøerne i 
1840’erne, men før der blev etableret en permanent 
ordning om Færøernes repræsentation, havde tiden 
overhalet stænderforsamlingerne. Revolutionerne 
i 1848 gjorde, at enevældige konger i Europa blev 
nødt til at afgive magt til folket – ikke kun i form 
af rådgivende myndighed. Den grundlovgivende 
forsamling skulle udarbejde et forslag til en demo-
kratisk grundlov og begrænse den danske konges 
magt, men heller ikke her ønskede islændingene 
at være repræsenteret. Færingerne fik slet ikke 
mulighed for at udtale sig om sagen, for som på 
stænderforsamlingen blev de repræsenteret af en 
forhenværende dansk embedsmand, som kongen 
havde udpeget.

Det lykkedes ikke for de danske statsmyndighe-
der at få Junigrundloven fra 1849 til at gælde Island, 
der selv havde en folkeforsamling, Altinget, som 
modsatte sig de danske hensigter. Færingerne blev 
hverken spurgt eller havde en folkeforsamling, der 
kunne råbe op. Dog var der heller ikke nogen på 
Færøerne, der modsatte sig, at Færøerne blev inte-
greret i Grundloven i 1850. Dermed kom Færøerne i 
modsætning til Island til at høre under den danske 
grundlov.

Konsekvensen blev, at det færøske lagting blev 
genoprettet i 1852. Det skete i form af et dansk amts-
råd med – som udvalget fra 1846 havde foreslået 
– udvidede rådgivende beføjelser. Det sidste var ty-
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deligvis en konsekvens af, at Danmark med Freden 
i Kiel havde fået suveræniteten over Færøerne, der 
adskilte sig meget fra det øvrige Danmark. Provsten 
var fast medlem, og amtmanden blev Lagtingets for-
mand – det kritiserede færingerne, men de to måtte 
nu lære at dele magten med 16 folkevalgte færinger. 
De færøske vælgere skulle desuden vælge to fær-
øske repræsentanter til den danske rigsdag (Dan-
marks parlament 1849-1953 bestående af to kamre: 
Folketinget og Landstinget), en i Folketinget og en 
i Landstinget, der havde den lovgivende myndig-
hed. Fra 1866 til 1953 valgte Lagtingets medlemmer 
repræsentanten til Landstinget. Dermed var den 
grundlæggende statsretlige og demokratiske ramme 
skabt om færøsk politik inden for rigsgrundlovens 
og den danske enhedsstats rammer.

Færinger har siden kritiseret, at der ikke sad en 
færing i den grundlovgivende forsamling, og at fæ-
ringerne ikke var repræsenteret i Rigsdagen, da den 
færøske valglov blev vedtaget. Fra dansk side var der 
også kritik af forholdene. Men det er en kendsger-
ning, at Grundloven blev indført på Færøerne, hvil-
ket fik færøske politikere af forskellig observans til 
at benytte sig af Grundlovens rettigheder, fx at stille 
op og lade sig vælge til Rigsdagen. Desuden stemte 
begge færøske rigsdagsmænd – både en samhørig-
hedspolitiker og en selvstyrepolitiker – for grund-
lovsændringen i 1915. Færingerne har siden deltaget 
i alle folkeafstemninger om Grundloven – i 1920, 
i 1939 og i 1953 – men valgdeltagelsen har været 
usædvanlig lav og dalende: 24,9 %, 10,7 % og 8,7 %. 
Overbevisende flertal var for grundlovsændringer-
ne, men flertallet på Færøerne kom ikke i nærheden 
af de påkrævede 45 % af de stemmeberettigede: 
24,6 %, 8,8 % og 6,7 %. En væsentlig forklaring er, at 
forholdet mellem regeringen og den færøske selv-
styrebevægelse var blevet så dårligt, at bevægelsen 
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boykottede folkeafstemningerne om Grundloven. 
Men det er i sig selv ikke tilstrækkelig forklaring på 
den i demokratisk henseende tankevækkende svage 
og faldende færøske interesse for grundlovsafstem-
ninger. Det peger på en ambivalent holdning på 
Færøerne til fællesskabet med Danmark.

Det var imidlertid en følge af Freden i Kiel, da 
det færøske lagting fik tildelt en særlig rådgivende 
myndighed, som andre danske amtsråd ikke fik, 
ligesom valgloven til Rigsdagen måtte tilpasses de 
særlige færøske forhold. De færinger, som i 1844 og 
i 1846 sendte ansøgninger til stænderforsamlingen i 
Roskilde med det, som Hans Jensen (1890-1945) i sit 
værk De danske stænderforsamlingers historie 1830
1848 (1934) har kaldt et ”Færøisk Krav om Selvstyre”, 
ville sikkert have ønsket sig et mere selvstændigt 
lagting end det, Færøerne fik i 1852. Modsat er det 
ikke sikkert, at øerne havde fået et så selvstændigt 
lagting, som de trods alt fik, hvis øerne var forblevet 
sammen med Norge, der kulturelt og erhvervsmæs-
sigt lignede Færøerne langt mere end Danmark. På 
trods af bestræbelserne på at skabe enhed i staten 
var det de forskellige forhold, der gjorde, at Færø-
erne fik en relativt selvstændig stilling i den danske 
stat.

Alternativet i 1814 var med andre ord ikke fær-
øsk selvstændighed, men tilknytning til en anden 
stat.   

Erhverv og befolkning
Den færøske befolkning stammer fra Norge, men 
blev blandet med keltiske og senere danske befolk-
ningsgrupper. Informationer om befolkningssam-
mensætningen er sparsomme indtil slutningen af 
1700-tallet, hvor befolkningstallet nærmede sig 
5.000. Men meget tyder på, at befolkningstallet 
varierede på grund af sygdomme og dårlig høst og 
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fiskeri indtil omkring år 1700. Der boede mellem 
ca. 2.000 og 4.000 (i dag ca. 50.000), hvilket var det 
antal, traditionelt førindustrielt landbrug og fiskeri 
med robåde kunne brødføde. De første folketællin-
ger – den første er fra 1769 – viser, at befolkningen 
siden begyndte at vokse kontinuerligt.

I slutningen af 1700-tallet stod landbrugsvarer 
stadig for ca. 93 % af den færøske eksport – det 
var overvejende strikketøj, især hoser, som blev 
eksporteret via handelsmonopolet i Tórshavn. Det 
var etableret i 1524 og blev varetaget af forskellige 
personer, men af kongen fra 1709 indtil frihandlen 
i 1856. Importen var især tømmer og korn, som det 
færøske bondesamfund ikke var selvforsynende 
med. Monopolet havde siden 1524 værnet om den 
færøske subsistensøkonomi (hjemmeproduktion til 
eget forbrug), der foregik afsondret fra verdensmar-
kedets mange økonomiske fordele og ulemper. Da 
bådfiskeriet i første halvdel af 1800-tallet – især på 
grund af de danske amtmænds initiativer – begynd-
te at vinde frem og udskille sig fra bondesamfundet, 
forhindrede monopolet den videre udvikling af 
fiskeriet. I slutningen af 1700-tallet, da Islands han-
del blev fri, var der ønsker om at frigive den færøske 
handel. Nólsoyar Páll havde under Napoleonskri-
gene været fortaler for frihandel, og i 1830’erne 
var amtmændene for færøsk frihandel. Men den 
færøske bondestands modstand var, sammen med 
bondesamfundets traditionalisme, så stærk, at 
handlen på Færøerne først blev fri i 1856.

Den færøske befolkning levede dog ikke i fuld-
stændig isolation under monopolet. Afstanden 
til København var så stor, at det var svært at have 
kontrol med befolkningens kontakt med fremmede 
skibe, og Rybergs Handel, der i 1768-1788 havde filial 
i Tórshavn, havde skabt kontakter ude i verden. Fx 
var Nólsoyar Páll fra sin tid med Rybergs Handels 
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skibe opmærksom på de ideer og bevægelser, der 
rørte sig uden for Færøerne. Men det var heller ikke 
nemt for de få danske embedsmænd i Tórshavn at 
overvåge befolkningens kontakter med de fremme-
de skibe. Da beboere på Suðuroy i 1658 blev anklaget 
for at have handlet ulovligt med fremmede skibe, 
blev det afsløret, at den ulovlige handel havde været 
så omfattende, at beboerne ikke kendte prisen på 
varerne i monopolhandlen i Tórshavn. Da beboerne 
på Suðuroy måtte ro i åben båd midt ude på Atlan-
terhavet – en ofte livsfarlig rejse – i flere timer for 
at komme til monopolhandlen i Tórshavn, er det 
forståeligt, at den ulovlige handel med fremmede 
skibe var meget udbredt.

De samme forhold gjorde, at beboerne på øerne 
langt fra Tórshavn var meget udsatte og værgeløse 
over for sørøvere. Monopolhandlen i Tórshavn var 
beskyttet af en fæstning, men det var ikke tilfæl-
det andre steder. Behovet for flere afdelinger af 
monopolhandlen var stort, men en plan i 1709 om 
at etablere en afdeling på Suðuroy blev opgivet, da 
myndighederne ikke så sig i stand til at forsvare 
handlen mod pirater. Det var først i 1836-1838, at tre 
afdelinger af monopolhandlen så dagens lys uden 
for Tórshavn.

Frihandlen i 1856 var ikke årsagen til fiskeriets 
udvikling, som det ofte er blevet hævdet af histori-
kere, men den var snarere en konsekvens af fiske-
riets udvikling, der revolutionerede det færøske 
samfund. Mens Færøernes befolkning i 1800 var 
ca. 5.000, var den i 1900 ca. 15.000. Grundlaget for 
befolkningsvæksten er let at se. I 1801 oplyste 1 % af 
beboerne, at de ernærede sig ved fiskeri, mens 85 % 
ernærede sig ved landbrug. I 1901 oplyste 53 % af 
beboerne, at de ernærede sig ved fiskeri, mens kun 
18,4 % ernærede sig ved landbrug. I den samme pe-
riode overtog fiskeprodukter – klipfisk og saltfisk – 
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pladsen fra uldvarerne som færøske hovedeksport-
varer, mens redere og handelsmænd fortrængte den 
gamle bondestand fra samfundets top. Det skete 
samtidig med, at bondesamfundets subsistensøko-
nomi blev afløst af et markedsorienteret samfund, 
der var afhængigt af eksport på det internationale 
marked.

Udviklingen af fiskeriet til erhverv, der var uaf-
hængigt af landbruget, og hvor mændene i længere 
perioder var på fiskeri med slupper (fiskekutter 
med sejl) ved Island og senere ved Grønland, lagde 
stort pres på det traditionsbundne færøske arbejds-
fællesskab, der havde været bærer af den traditi-
onelle og mundtlige almuekultur. Og de mandlige 
tjenestefolk, der havde været en del af arbejds-
fællesskaberne på gårdene, fandt nyt arbejde som 
fiskere med slupperne.

Færøsk sprog og kultur kom på den måde under 
yderligere pres, da det færøske samfund gik fra at 
være bondesamfund til at være fiskersamfund med 
markedsorienteret økonomi. Allerede i slutningen 
af 1700-tallet blev det færøske sprog anset for at 
være i en så dårlig forfatning, at den kyndige færing 
Jens Christian Svabo (1746-1824) mente, at det for-
nuftigste ville være at ”stræbe at befordre det dan-
ske Sprogs Indførsel”, men nogle årtier senere var 
holdningen blandt de lærde forandret. De roman-
tiske ideer og strømninger i Europa i begyndelsen 
af 1800-tallet idealiserede folket og kulturen som 
noget rent og oprindeligt, og det blev fundamentet 
under en bemærkelsesværdig udvikling, der på sigt 
transformerede det mundtligt overleverede færø-
ske almuesprog og almuekulturen til en højkultur 
med et blomstrende skrift- og kultursprog. Mens 
Jens Christian Svabo havde ment, at færøsk skulle 
erstattes med dansk, mente romantikerne, at fær-
øsk skulle reddes og føres tilbage til sin oprindelige 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   33 29/05/2020   09.25

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



34

form. Interessen for færøsk blev startskuddet til 
den moderne færøske kultur.

Den færøske etnolog Jóan Pauli Joensen (1945-) 
har i sin forskning vist, at slupfiskeriet og klipfiske-
produktionen ud over at befordre en økonomisk 
udvikling også gjorde, at det færøske samfund be-
vægede sig fra almuestadiet til at blive et moderne 
samfund, der var mere bevidst om sin egenart.

Sprog, kultur og nationalisme
Færøsk kultur og færøsk sprog har rødder i den nor-
røne tradition på Vestlandet i Norge, men i middel-
alderen udviklede kulturen og sproget sig – på trods 
af tilknytning til Norge og siden Danmark – i en no-
get mere specifik færøsk retning. Breve fra 1400-tal-
let peger på, at det norrøne sprog på Færøerne i sen-
middelalderen havde udviklet særlige færøske træk, 
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Mens uld var Færøernes 
guld i 1700-tallet, 
blev fiskeriet det 
færøske hovederhverv 
i løbet af 1800-tallet. 
Det begyndte med 
slupfiskeri ved Island, 
inden fiskeriet ved 
Grønland blev vigtigt i 
1920’erne. Fisken blev 
bearbejdet og solgt på 
især saltfiskemarkeder 
i Sydeuropa. I dag er 
slupfiskeriet erstattet 
af topmoderne 
industrifiskeri og 
lakseopdræt, der 
tilsammen står for 
hovedparten af den 
færøske eksport til 
fx USA, Kina, EU og 
et stærkt voksende 
marked i Rusland. Der 
sælges stadig fisk på det 
lokale fiskemarked på 
havnen i Tórshavn, men 
det er restauranter 
og cafeer fyldt med 
færinger og turister, 
der udgør en voksende 
del af den færøske 
økonomi.
|| Svend Aage 
Mortensen/Ritzau 
Scanpix

men der er ikke bevaret lignende færøske tekster 
fra 1500-tallet. Herefter blev tekster om Færøerne 
skrevet på dansk. I tidens løb har historikere ment, 
at den færøske reformation i ca. 1540 var årsag her-
til, og at den danske stat ligefrem forbød brugen af 
færøsk i kirken og i officielle dokumenter, men der 
er sparsomt belæg for så kategoriske påstande. Det 
forekommer imidlertid sandsynligt, at styrkelsen af 
den danske statsmagt, som kulminerede med ene-
vælden i 1660-1849, bidrog til, at forvaltningsspro-
get på Færøerne blev dansk i midten af 1500-tallet. 
Fogedens regnskabsprotokoller, der blev skrevet på 
dansk, er bevis for, at den danske stat overtog den 
katolske kirkes ejendom og indtægter på Færøerne. 
Det samme er tilfældet med lagtingsprotokollerne, 
der kan spores tilbage til midten af 1500-tallet, men 
kun er bevaret fra 1615 – på dansk. Det er derimod 
mere iøjnefaldende, at reformationen, der flere 
andre steder – fx i Tyskland, Danmark og endog 
Island – var en væsentlig grund til, at kirke- og bi-
belsproget blev det nationale sprog, på Færøerne og 
i Norge ligefrem skal have fortrængt de lokale sprog. 
Det er måske mere sandsynligt, at det tyndtbefolke-
de og ressourcefattige færøske samfund, der heller 
ikke længere havde det vestnordiske norske sprog 
at støtte sig til, ikke var i stand til at opretholde og 
videreudvikle sit eget skrift-, administrations- og 
kultursprog. Det medvirkede til, at dansk sprog med 
tiden blev administrations-, kirke- og skolesprog på 
Færøerne. Måske har den sorte død, der i 1349 ram-
te Færøerne og Norge, bidraget til, at de to beslægte-
de vestnordiske sprog blev fortrængt – først med en 
senere bølge i 1402 kom pesten til sagaøen Island.

Det er imidlertid et særligt færøsk fænomen, at 
reformationen sprogligt set kom til at tage 400 år. 
Det var faktisk først i 1939, at færøsk blev kirke- og 
undervisningssprog på lige fod med dansk sprog, og 
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først med hjemmestyreloven fra 1948 blev færøsk 
anerkendt som hovedsprog på Færøerne. Det Nye 
Testamente blev ikke oversat til færøsk før 1937, 
og først i 1961 forelå en færøsk oversættelse af hele 
Bibelen autoriseret til brug i kirken.

Den lange forhistorie viser også, at interessen 
for det færøske sprog uden for Færøerne bidrog 
væsentligt til arbejdet med at bevare og udvikle det 
færøske sprog til et skriftsprog. Og det er tydeligt, 
at kampen for det færøske sprog senere i lige så 
høj grad var en kamp på Færøerne som en konflikt 
mellem Færøerne og Danmark. Vi kan kun gætte på, 
hvad der kunne være sket, hvis Færøerne i 1814 var 
forblevet en del af det norske rige. Norske sprogfor-
skere har peget på, at der havde været reel fare for, 
at færøsk, en truet vestnordisk sprogart, ikke havde 
eksisteret som selvstændigt skriftsprog i dag, men 
kunne være blevet opslugt af nynorsk. Vi ved imid-
lertid med sikkerhed, at umiddelbart efter Freden 
i Kiel i 1814 begyndte især danske forskere at vise 
interesse for det færøske sprog, som ifølge danske 
sprogforskere, fx Rasmus Rask (1787-1832), var det 
sprog, der – sammen med islandsk – lå tættest på 
det oprindelige sprog, der blev brugt i Norden i mid-
delalderen og i vikingetiden. Den både romantiske 
og naive forestilling i 1800-tallet skabte stor inte-
resse for islandsk og færøsk, og forskerne ønskede 
at fjerne den danske påvirkning, så de kunne finde 
tilbage til det oprindelige fællesnordiske sprog. Selv 
om interessen og tilgangen havde et historisk og 
sprogvidenskabeligt sigte, fik den stor betydning for 
den færøske retskrivning.

I 1817 rejste den danske teolog og selvlærte bota-
niker Hans Christian Lyngbye (1782-1837) til Færø-
erne. Han blev hurtigt interesseret i de mundtligt 
overleverede færøske kvad, som han i samarbejde 
med færingen og præsten Jóhan Hendrik Schrøter 
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(1771-1851) samlede og udgav på både færøsk og 
dansk i 1822. Det var den allerførste bog, der blev 
udgivet på færøsk. I 1823 blev Matthæusevangeli-
et udgivet af Det Danske Bibelselskab i Schrøters 
oversættelse, og i 1832 udgav en anden dansker, 
Carl Christian Rafn (1795-1864), Færingernes Saga 
på islandsk sammen med de tilsvarende færøske og 
danske oversættelser.

I 1780’erne havde færingen Jens Christian Svabo  
gjort et stort og banebrydende arbejde ved at ind-
samle færøske kvad og ord for at bevare dem for 
eftertiden. Han mente nemlig, at det færøske sprog 
ville uddø og blive – ja, han anbefalede det ligefrem 
– erstattet af dansk sprog. Hans arbejde, der først 
blev udgivet midt i 1900-tallet, blev paradoksalt nok 
fundamentet under det arbejde, som senere fandt 
sted for at bevare og udvikle et færøsk skriftsprog. 
Hverken Lyngbye, Schrøter eller Rafn havde haft en 
etableret færøsk retskrivning at støtte sig til, men 
Svabo kom med sit banebrydende arbejde til sam-
men med blandt andre disse tre til at lægge grunden 
for arbejdet med det færøske skriftsprog.

I 1844 var et forslag om tvungen skolegang for 
alle børn på Færøerne til behandling i stænderfor-
samlingen i Roskilde. Tvangsskolerne, der på trods 
af stærk modstand blev indført på Færøerne i 1845, 
afløste hjemmeundervisning. Som danskere var 
færinger i almindelighed optaget af, at tvungen sko-
legang ville blive dyrt, ligesom skoler ville forhindre 
børnene i at deltage i det daglige arbejde i hjemmet. 
Undervisningssproget, som skulle være dansk, op-
tog imidlertid ikke flertallet af færingerne. Det fik 
dog afgørende betydning, at intellektuelle færøske 
studerende i København blev forfærdede over, at 
de danske medlemmer af stænderforsamlingen 
udtalte, at færøsk blot var en fordærvet dansk eller 
islandsk dialekt. Den færøske teologistuderende 
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Venceslaus Ulricus Hammershaimb (1819-1909) 
protesterede i en artikel i Kjøbenhavnerposten i 
1844, og året efter skrev den danske sprogforsker 
Svend Grundtvig (1824-1883) pamfletten Dansken 
på Færøerne – Sidestykke til Tysken i Slesvig, hvor 
han sammenlignede den danske holdning til færøsk 
med tyskernes holdning til dansk i Slesvig. 

Begivenhederne satte skub i etableringen af det 
egentlige færøske skriftsprog i 1846. Traditio nelt 
har Hammershaimb fået æren for at have (gen)etab-
leret den færøske retskrivning, men sprogforskere 
har i lang tid vidst, at den danske sprogforsker og 
historiker Niels Matthias Petersen (1791-1862) og – 
navnlig – den islandske sprogforsker, historiker og 
nationalhelt Jón Sigurðsson (1811-1879) har hoved-
æren for den færøske ortografi fra 1846. Ham-
mershaimbs oprindelige hensigt var at etablere en 
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William Heinesen 
(1900-1991), Færøernes 
mest kendte forfatter, 
skrev gribende 
litteratur om livet i 
Tórshavn, som han 
anså for verdens 
navle. Hans romaner 
er skrevet på dansk 
og oversat til mange 
sprog – også til færøsk. 
Som købmandssøn i 
Tórshavn og opvokset 
med en dansk mor og 
en dansksproget skole 
repræsenterer han 
en tid, hvor færøsk 
sprog var i en så tidlig 
udviklingsfase, at han 
ikke var i stand til at 
skabe sin litteratur 
på færøsk. Siden 
har færøsk været i 
rivende udvikling og 
fostret en blomstrende 
litteratur og mange 
bogudgivelser, 
som i forhold til 
befolkningstallet er 
enestående.
|| Per Pejstrup/Ritzau 
Scanpix

fonetisk retskrivning, der byggede på udtale, mens 
Petersen og Sigurðsson konstruerede en retskriv-
ning, som byggede på ordenes norrøne oprindelse. 
Hammershaimb lod sig dog overbevise af sprogfor-
skerne. Det er i den færøske debat om sprogpoli-
tikken blevet hævdet, at en etymologisk ortografi 
blev valgt af nationale, færøske grunde, da den 
ville lægge sig tættere på islandsk sprog, mens en 
fonetisk ortografi ville komme til at ligge tættere på 
dansk sprog, der i århundreder havde påvirket det 
talte sprog. En fordel ved en etymologisk orto grafi 
var imidlertid, at den nemt kunne indeholde alle 
de forskellige færøske dialekter, hvilket en fonetisk 
ortografi ville have haft sværere med. Den færøske 
sproglære fra 1854 er imidlertid Hammershaimbs 
værk, og hans betydning for etableringen af det mo-
derne færøske skriftsprog må ikke undervurderes.

Dermed var fundamentet lagt for et færøsk 
skriftsprog, der distancerede sig fra norsk (og 
dansk), og som blev rammen om opfindelsen – 
ikke kun bevarelsen – af en blomstrende moderne 
færøsk skriftkultur. Den var med til at skabe en helt 
særlig national identitet på Færøerne.

Da den romantiske nationale bevægelse i 
1880’erne kom til Færøerne via unge studenter i 
København, blev sproget et hovedanliggende. På et 
møde i lagtingsbygningen 2. juledag i 1888 vedtog 
man at etablere en forening, der skulle arbejde for 
at forsvare færøsk sprog og kultur. Kritikere har 
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måneden – fra 1894 to gange om måneden – og hav-
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blev tilgængeligt for en større skare færinger. Det 
lagde grunden til et meget imponerende fær-
øsk oversættelses- og skrivearbejde, der i det 20. 
århundrede skulle etablere færøsk som et meget 
aktivt skrift-, kultur- og nationalsprog. Avisen og 
foreningen, der ud over at støtte færøsk sprog og 
færøsk kultur skulle sætte det færøske samfund i 
stand til at klare sig selv, fik siden stor betydning 
for den kulturelle, identitetsskabende og politiske 
udvikling på Færøerne. Men en konflikt om sprog-
politikken, der i det 20. århundrede blev en del af 
selvstyrespørgsmålet, satte en stopper for forenin-
gen, der opløstes omkring år 1900.

Et tilbud om selvstyre
Færøske historikere har argumenteret for, at Fø-
ringafelagið blev splittet i 1901-1906, da den oprin-
delige nationalromantik kom i konflikt med den 
nye og mere fremskridtsorienterede selvstyrebevæ-
gelse, men det politiske spor var aldeles ikke nyt. I 
1844 – før skriftsproget – havde der været færøske 
ønsker om selvstyre, og i sidste halvdel af 1800-tallet 
ønskede flere politikere at udvide Lagtingets befø-
jelser. Færinger havde allerede i det 19. århundrede 
udviklet den politiske og kulturelle selvforståelse, at 
de som et nationalt bevidst og oplyst folk af norrøn 
oprindelse ikke kunne sammenlignes med indfødte 
i danske kolonier. Fx skrev en færing i 1888 i den 
færøske avis Dimmalætting: 

”I den sidste Tid er vi gaaet fremad i mange Retning-
er, saa at vi ikke kunde sættes i Klasse med Eskimo-
er og Hottentotter”. 

Fra færøsk side blev det senere kritiseret, at fæ-
ringer på koloniudstillingen i Tivoli i 1905 skulle 
udstilles med ”vilde og uciviliserede Folkeslag” fra 
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På koloniudstillingen 
i Tivoli i 1905 blev 
færøsk kultur udstillet 
sammen med 
kolonikultur. På 
billedet flankeres 
Henriette Jensen i hvid 
kjole af kvinder iført 
islandsk (tv.) og færøsk 
dragt. På Færøerne 
var der modstand 
mod at blive udstillet 
sammen med "vilde 
og uciviliserede". Der 
blev bygget en færøsk 
røgstue og en glasstue. 
Efter udstillingen blev 
stuerne sat op som en 
del af et konstrueret 
færøsk hus på 
Frilandsmuseet. Her 
stod huset til engang i 
1950’erne, da museet 
anskaffede et færøsk 
hus fra bygden Múli på 
øen Borðoy. 
|| Nationalmuseet

de danske kolonier. En færing skrev den 18. januar 
1905 i den nye færøske avis Tingakrossur, at forlod 
islændingene udstillingen, sådan som de truede 
med, kom færingerne 

”til at være endnu værre stillede – alene sammen 
paa Bænk med Eskimoer og Negre! – Lad os følge 
vore Frænder Islændingenes Eksempel og lade Tivo-
li more sit Publikum med Eskimoer og Negre alene”. 

Det var intet mindre end det færøske folks ”natio-
nale Renommé”, der stod på spil, skrev en anden 
færing i avisen i 1905.

Sådanne holdninger var karakteristiske i 
1800-tallet. Færinger var ikke som grønlændere og 
vestindere. Før 1814 havde Færøerne været en del af 
det norske kongerige, og den historiske fortid med-
virkede til, at færinger i 1920’erne og under 1930’er-
nes økonomiske krise, hvor fiskeri ved Grønland fik 
stor betydning, argumenterede for, at de sammen 
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med Island havde rettigheder ved Grønlands kyster. 
Også hvis øerne blev selvstændige. Et samarbejde 
med nationalt sindede nordmænd i Norge, der blev 
et selvstændigt kongerige i 1905 og havde et opgør 
med Danmark foran sig, tiltrak også de nationalt 
sindede færinger. En alliance mellem nationale 
nordmænd og nationale færinger, der ønskede at 
begrænse dansk sprogs betydning, var under opsej-
ling, og alliancen blev stærkere i årene efter 1905.

De fælles kulturelle og politiske rødder, der blev 
afbrudt i 1814, lod sig næppe fortrænge, men den 
konkrete inspiration til at give Færøerne en mere 
selvstændig status i det danske rige kom fra Island. 
Det var den færøske folketingsmand Jóannes Pa-
tursson (1866-1946), der i sin bog Færøsk politik fra 
1903 for første gang eksplicit anfægtede den måde, 
Færøerne var kommet ind under Danmarks Riges 
Grundlov på. Hans bog, der også nævnte ansøgnin-
gen til stænderforsamlingen i 1846, konkluderede, 
at Færøernes lagting skulle have lovgivende myndig-
hed i færøske forhold og bemyndiges til at opkræve 
skatter på Færøerne. Det blev selvstyrebevægelsens 
politiske program og fik stor indflydelse på fær-
øsk politik de næste 50 år. I 1906 lykkedes det for 
Patursson at få et tilbud fra den danske regering 
om færøsk selvstyre, men det lykkedes hans mod-
standere i Lagtinget, Oliver Effersøe (1863-1933) og 
Andrass Samuelsen (1873-1954), at få et stort flertal 
af lagtingsvælgerne til at afvise tilbuddet. De mente, 
at det ville føre til separatisme og stærkt forøgede 
skatter på Færøerne.

Den færøske afholdsbevægelse var særdeles 
stærk på grund af sociale problemer i kølvandet på 
frihandlen og havde med Oliver Effersøe i spid-
sen haft held til at karakterisere selvstyrefolkene 
(tilbudsfolkene) som Brændevinspartiet, der ville 
øge Lagtingets indtægter med en højere afgift på 
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brændevin. I et af flere indlæg i 1906 blev sagen sat 
skarpt op:

”I Ædruelighedsspørgsmaalet, som for Tiden er 
brændende hertillands, deler det færøske Folk 
sig i to Partier, der staar skarpt overfor hinanden, 
nemlig ”Afholdspartiet”, hvortil Folkets Flertal har 
sluttet sig, og ”Brændevinspartiet”, som er et lidet 
Mindretal. Som Følge heraf er Stillingen i Øjeblikket 
saadan, at et Slag imod Afholdspartiet er et Slag 
mod Afholdssagen og et Slag for Rusdrikketrafik-
ken og Brændevinspartiet. Naar Hr. Patursson som 
Rigsdagsmand undlader at arbejde for Afholdssa-
gen, som den for Tiden foreligger i Ædrueligheds-
lovforslaget, stiller han sig i Rusdrikketrafikkens 
og Brændevinspartiets Tjeneste, og han bør derfor 
bekæmpes af alle sande Afholdsvenner”.

 
Selv kaldte de sig Rigspartiet eller Afholdspartiet, 
inden de i 1906 stiftede Samhørighedspartiet, der 
ønskede at bevare de eksisterende forhold mellem 
Danmark og Færøerne og optræde økonomisk 
ansvarligt i Lagtinget. Oliver Effersøe, der vandt 
folketingsvalget, hævdede i sin første tale i Folketin-
get i 1906, at tilbudsfolkene var separatister. Efter 
justitsminister Peter Adler Albertis (1851-1932) fald 
i 1908 på grund af en finansskandale i Sjællands 
Bondestands Sparekasse, hvor han var bestyrelses-
formand, pegede Effersøe helt forkert på, at rege-
ringstilbuddet blot havde været et privat tilbud fra 
Alberti. Regeringen, der var under politisk pres på 
grund af Albertiaffæren og fra de to færøske sam-
hørighedsfolk i Rigsdagen, benyttede lejligheden til 
at trække tilbuddet tilbage. Jóannes Patursson og 
hans slagne tilhængere stiftede med forventning 
om et fremtidigt flertal på Færøerne og politisk støt-
te i Danmark i 1909 Selvstyrepartiet, der ønskede 
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Historieskrivning på 
Færøerne er et barn 
af nationalismens 
århundrede, men der er 
også træk i den færøske 
historietradition, der 
siden Færingernes 
Saga fra 1200-tallet 
har været fortalt 
med udenlandske 
perspektiver.  
Et politisk 
motiveret færøsk 
samhørighedsnarrativ 
fra 1908 om, at 
tilbuddet fra 1906 om 
færøsk selvstyre blot 
var et privat tilbud 
fra justitsminister 
Alberti, er med dansk 
historieskrivning 
som kilde genfortalt 
adskillige gange. Der 
er intet belæg for, at 
den danske regering 
efter Albertis fald i 
1908 lagde ansvaret 
for tilbuddet på ham. 
Tværtimod. Illustration 
af Axel Nygaard (1877-
1953).
|| Det Kgl. Bibliotek

færøsk selvstyre i et omfang, der kunne opnås i god 
forståelse med regering og Rigsdag. Samtidig skulle 
færøsk sprog have samme ret som dansk i færøske 
anliggender.

Samhørighedspartiet kom dog til at dominere 
færøsk politik næsten helt frem til Anden Verdens-
krig, men den færøske selvstyre- og sprogsag, der 
hentede inspiration fra Island og Norge, fik afgøren-
de betydning for færøsk og dansk-færøsk politik. 
Der var i hovedsagen tale om en intern politisk strid 
på Færøerne, men den danske rigsdag og regering, 
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der havde lovgivningsmyndigheden på Færøerne, 
kunne ikke undgå at blive draget ind i konflikten.

I verdenskrigens skygge
Den færøske selvstyreleder Jóannes Patursson sag-
de i en tale uden for Lagtinget til Frederik 8. (1843-
1912) i 1907: 

”Naar vi Fjeldets Sønner og Døtre siger til Daner-
ne, der bor paa Sletten: Der er ingen af os, ikke en 
eneste en, der ønsker at skilles fra Eder, men vort 
Ønske er godt Samliv under fælles Krone, da tror 
jeg, at de vil sætte Pris paa et saadant Haandslag. 
Vore Forfædre har paa Tinge i Thorshavns By svoret 
mange danske Konger Huldskab og Troskab. Vi, 
deres Efterkommere, har i Dag givet Kong Frederik 
d. 8de vort Haandslag om Huldskab og Troskab. Hil 
og sæl Danevælde”.

Sammenhængen var tydeligvis, at Samhørigheds-
partiets to repræsentanter i Rigsdagen konsekvent 
kaldte selvstyrefolkene for separatister. Synspunk-
terne vandt siden gehør i Danmark, især blandt 
nationalkonservative politikere og aviser – og derfor 
også i befolkningen.

Som under Napoleonskrigene havde Danmark i 
Første Verdenskrig (1914-1918) svært ved at varetage 
sine interesser i Nordatlanten. Hverken Danmark 
eller Færøerne blev besat under Første Verdenskrig, 
hvis første år var økonomisk gode for Færøerne. For 
at varetage de usikre forsyningslinjer nedsatte Lag-
tinget et vareudvalg med amtmanden som formand 
og tre samhørighedsfolk og to selvstyrefolk som 
medlemmer. Udvalget skulle sørge for, at der altid 
var forsyninger til tre måneders forbrug. For at for-
hindre Tyskland i at få forsyninger besluttede bri-
terne i 1915, at skibe i Nordatlanten skulle ind i en 
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britisk havn til en såkaldt kontrabandekontrol. Det 
betød ikke de store ændringer i begyndelsen, men 
da tyskerne i februar 1917 erklærede farvandet ved 
de britiske øer for krigszone, opstod der problemer. 
I maj 1917 blev flere færøske slupper sænket af tyske 
ubåde. Det samme skete for to skibe fra Det Forene-
de Dampskibs-Selskab og flere spanske saltskibe, 
som blev tvunget til at anløbe britiske havne før 
Færøerne. I et par måneder kom der ingen varer til 
Færøerne, og fiskeriet og storhvalfangsten ophørte.

Det fik den færøske Skipper- og Navigatørfor-
ening til den 24. februar 1917 at anmode den britiske 
konsul i Tórshavn om tilladelse til at sælge fisk i Is-
land. Efter at amtmand Svenning Rytter (1875-1957) 
havde anbefalet et ja, fik foreningen tilladelse. Suc-
cesen og tilladelsen gjorde, at Selvstyrepartiets væl-
gerforening den 6. marts 1917 henvendte sig til den 
britiske konsul i Tórshavn og ansøgte om, at skibe, 
der besejlede Island eller anløb Færøerne med varer 
fra Island, fik undtagelse fra kravet om kontraban-
dekontrol. Amtmanden mistænkte selvstyrefolkene 
for at have politiske motiver, der handlede om at 
etablere politiske forbindelser til fremmede lande 
(Island og Storbritannien), og mistænkte også den 
britiske konsul for at støtte dem. Han anbefalede 
alligevel ansøgningen – sandsynligvis for ikke at 
kaste brænde på det selvstyrepolitiske bål. Den 
britiske konsul gjorde ikke mere ved sagen, da han 
ikke fandt anbefalingen overbevisende. 

Da Selvstyrepartiets vælgerforening fandt ud af 
det, formulerede foreningen den 18. marts 1917 en 
ny ansøgning til den britiske regering. I anmodnin-
gen henviste man til den velvillighed, som briterne 
havde udvist over for Færøerne under Napole-
onskrigene. Dengang fik forsyningsskibe lov til at 
anløbe Færøerne med varer under britisk beskyt-
telse og med britisk licens. Amtmanden kaldte i 
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overensstemmelse med selvstyrefolkenes ønske 
Lagtinget sammen for at drøfte forslaget, der blev 
forkastet af amtmanden, Samhørighedspartiet og 
de to selvstyrefolk i Vareudvalget, der havde fler-
tal i Lagtinget. Begrundelsen var, at Vareudvalget 
arbejdede med sagen, og at forslagets offentlige og 
politiske karakter kunne skade de igangværende 
forhandlinger med briterne. Selvstyrefolkene send-
te derfor ansøgningen til den danske ambassadør 
i London, der i maj 1917 fik besked fra den danske 
udenrigsminister Erik Scavenius (1877-1962) om at 
arbejde for sagen. Derefter fik skibe mellem Ame-
rika og Færøerne for en tid tilladelse til at undgå 
farefuldt britisk farvand og i stedet besejle Halifax i 
Canada til kontrabandekontrol.

Dermed var sagen slut, men den fik et politisk 
efterspil i Danmark et år senere. De danske politi-
kere og den danske offentlighed drøftede sagen, og 
deres kritik byggede på amtmandens anklager om, 
at selvstyrefolkene skulle have forsøgt at gå til den 
britiske regering uden om alle danske myndighe-
der. Den danske konseilspræsident (betegnelse for 
statsminister 1855-1918), Carl Theodor Zahle (1866-
1946), der siden 1913 havde ledet en radikal-social-
demokratisk regering, havde samarbejdet godt 
med Selvstyrepartiet – i særdeleshed med Edward 
Mortensen (1889-1973, i 1923 skiftede han efter-
navn til Mitens), der var selvstyremand og færøsk 
folketingsrepræsentant i 1915-1918. Han havde haft 
kontakt med Zahle og Scavenius, før selvstyrefolke-
ne sendte ansøgningen til den danske ambassadør. 
Carl Th. Zahle, der stadig havde brug for Edward 
Mortensens parlamentariske støtte, sendte den 15. 
marts 1918 i anledning af det forestående folketings-
valg et telegram til amtmanden på Færøerne. Her 
udtrykte han ønske om, at Edward Mortensen blev 
genvalgt til Folketinget. Amtmanden, der under 
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Brug eller misbrug 
af historien eller 
bare politik. I 1909 
brugte færøske 
samhørighedsfolk 
Albertiskandalen til at 
få den danske regering 
til at trække tilbuddet 
om færøsk selvstyre 
fra 1906 tilbage. I 1918 
kæmpede den politiske 
opposition i Danmark 
mod konseilspræsident 
Zahle, der havde støttet 
selvstyrefolkene i 
1917. I 1923 brugte 
Samhørighedspartiet 
Jóannes Paturssons 
udtalelser i 
Norge til at opnå 
regeringens støtte til 
Samhørighedspartiets 
politik. På fotoet 
ses Zahle på 
Rigsdelegationens 
rejse til Færøerne og 
Grønland i 1923.
|| Det Kgl. Bibliotek

krigen havde haft et særdeles anstrengt forhold 
til både Carl Th. Zahle og de ledende selvstyrefolk, 
som han anklagede for at være separatister, blev 
samtidig anmodet om at informere Edward Mor-
tensen om regeringslederens holdning. Det blev for 
meget for amtmanden, der to dage senere sammen 
med fogeden og sorenskriveren anmodede om at 
blive forflyttet til andre stillinger i Danmark. Ellers 
ville de sige op. At de tre højest rangerende danske 
embedsmænd på Færøerne ansøgte om forflyttelse 
eller afsked, vakte naturligvis opmærksomhed i 
Danmark. Det var også embedsmændenes hensigt. 
Oppositionen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti, der havde flertal i Landstinget, øjnede en 
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mulighed for at få skovlen under Carl Th. Zahles 
regering. 

Den 5. juli 1918 nedsatte Landstinget en kom-
mission, der skulle undersøge alt af nyere og ældre 
dato om Carl Th. Zahles telegram af 15. marts 1918 
til amtmanden og embedsmændenes ansøgning om 
forflyttelse eller afsked. Kommissionen bestod af 
11 parlamentarikere, som partierne valgte. De syv 
repræsenterede flertallet, oppositionen, mens fire 
repræsenterede regeringspartierne, mindretallet. 
Carl Th. Zahles radikale parti valgte en af hovedak-
tørerne, Jóannes Patursson, som partiets repræsen-
tant i kommissionen.

Da kommissionsrapporten blev fremlagt i januar 
1920, delte kommissionen sig. Flertallet, oppositio-
nens repræsentanter, anklagede Carl Th. Zahle for 
at have beskadiget forholdet mellem Danmark og 
Færøerne. Af snævre partipolitiske grunde skulle 
Zahle have støttet færøske kræfter, der blev be-
skyldt for ”højforræderi” og ”rigsskadelig adfærd” i 
krigsåret 1917. Mindretallet konkluderede, at intet 
ulovligt var sket, og at oppositionen med kommis-
sionsundersøgelsen havde beskadiget forholdet 
mellem Danmark og Færøerne.

Kommissionens rapport fik hverken juridiske 
eller politiske konsekvenser i Danmark, men på 
Færøerne fik sagen den politiske konsekvens, som 
mindretallet i kommissionen havde frygtet. Selvsty-
repartiet mistede tilliden til det politiske system i 
Danmark, og den danske historiker Jørgen Steining 
konkluderede, at Jóannes Patursson blev ”dansk-
fjendtlig for al Fremtid”. Det gjorde blot ondt værre, 
at Selvstyrepartiet i 1918 for første gang fik flertal 
i Lagtinget, mens Carl Th. Zahles regering i marts 
1920 blev afsat af kongen og siden erstattet af en 
Venstreregering under ledelse af Niels Th. Neer-
gaard (1854-1936). Ny justitsminister med Færøer-
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ne som ansvarsområde blev Svenning Rytter. Det 
provokerede Selvstyrepartiet så meget, at partiet i 
Lagtinget brugte sit flertal og fik vedtaget et mistil-
lidsvotum mod justitsministeren, men Lagtinget 
havde ikke autoritet til at afsætte en dansk minister.

Kielerfredens genkomst
Selvstyrepartiet havde flertal i Lagtinget i perioden 
1918-1924. I årene 1920-1924 dog kun fordi prov-
sten Jákup Dahl (1878-1944), der i kraft af embedet 
var fast medlem i Lagtinget, var selvstyremand og 
stemte sammen med Selvstyrepartiet, mens de to 
amtmænd i perioden 1918-1929, Victor Stahlsmidt 
(1884-1920) og Elias Olrik (1885-1975), i modsætning 
til Svenning Rytter sædvanligvis afholdt sig fra at 
stemme. I perioden med selvstyrepolitisk flertal 
vedtog Lagtinget mange gange at ligestille færøsk 
og dansk i kirken, og færøsk skulle være undervis-
ningssprog, ligesom man udvidede Lagtingets myn-
dighed. Men det accepterede de danske myndighe-
der ikke. I 1919 ville Carl Th. Zahle dog nedsætte en 
politisk-faglig kommission til at behandle sagen om 
at udvide Lagtingets myndighed, men Samhørig-
hedspartiet afviste, og kommissionen blev opgivet. 
I 1919 foreslog Lagtinget i forbindelse med den 
første folkeafstemning om Grundloven at ændre § 
2 – ”Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsda-
gen i Forening” – så Lagtinget kunne få lovgivende 
myndighed i særlige færøske forhold, men forslaget 
kom ikke på dagsordenen i Rigsdagen. Konsekven-
sen var, at Selvstyrepartiet anbefalede sine vælgere 
at stemme imod Grundloven eller blive hjemme, 
da Grundloven var til folkeafstemning i 1920. Den 
færøske valgdeltagelse var på knap 25 %. 

I 1922 lykkedes det imidlertid for begge partier i 
Lagtinget at blive enige om en ny lov, der slog fast, at 
hverken amtmanden eller provsten længere skulle 
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Norske nationalister 
udviste efter 1905 
færøske sympatier, 
mens færøske 
selvstyrefolk havde 
norske sympatier. 
Men de mente også, at 
færøsk sprog og kultur 
nemt kunne forsvinde, 
hvis Færøerne kom 
sammen med Norge. 
På tegningen fra 
Blæksprutten (1923) 
følger nordmændene i 
form af nisser og trolde 
glade i hælene på den 
færøske gæst. Som det 
hed i Alfred Schmidts 
(1858-1938) illustration: 
”Kongsbonden 
Patursson er blevet 
modtaget med stor 
Begejstring i Norge”.
|| Det Kgl. Bibliotek

være medlemmer af Lagtinget i kraft af deres embe-
der, at tinget selv skulle vælge sin formand, og at der 
skulle indføres en mere retfærdig lagtingsvalglov.

Forslaget til en ny lagtingslov ændrede ikke 
Lagtingets status eller myndighed fra blot at være 
rådgivende til at være lovgivende i færøske forhold, 
som Selvstyrepartiet havde ønsket siden 1906. 
Men i forslaget stod der, at ingen lov kunne træde 
i kraft på Færøerne, før loven havde været forelagt 
Lagtinget til betænkning. Der var således tale om 
et politisk kompromis, som havde tvunget begge de 
færøske partier til at give sig meget. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget – kun tre selvstyrefolk undlod 
at stemme. 

Det var – og er – ret enestående i Færøernes 
politiske historie, at de politiske partier på Færøer-
ne overordnet set var helt enige, men da forslaget 
blev ændret i Landstinget, smuldrede den færøske 
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enighed. Landstinget indførte blandt andet, at 
lovforslag om Færøerne kun ”for saa vidt muligt” 
skulle forelægges Lagtinget til betænkning, før de 
blev virkelighed på øerne. Det socialdemokratiske 
folketingsmedlem Frederik Borgbjerg (1866-1936) 
advarede Folketinget mod at vedtage ændringerne. 
Da de to færøske repræsentanter i Rigsdagen, to 
samhørighedsfolk, som i 1922 havde stemt for det 
oprindelige forslag i Lagtinget, anbefalede Folketin-
get at gå ind for det ændrede forslag, vedtog Folke-
tinget dog i marts 1923 den ændrede udgave.

Forholdet mellem Selvstyrepartiet og de dan-
ske myndigheder var blevet noget mere anspændt 
siden 1918, hvilket især skyldtes Landstingskom-
missionen, og at Zahles regering ikke altid fulgte 
Lagtingets flertal. Det var dog først i 1923, under 
Neergaards regering, at modsætningsforholdet 
udviklede sig til en konflikt. Da var det dog ikke 
kun en konflikt mellem et styrket selvstyreparti og 
modstræbende danske myndigheder, der nærede 
konflikten. En skandinavisk konflikt, der havde rød-
der i Freden i Kiel, var ved at indhente en fredelig 
sameksistens.

Da Norge blev selvstændigt i 1905, var der et 
par omstridte historiske spørgsmål. De handlede 
om gamle norske besiddelser i Nordatlanten, som 
nationale kræfter i det nye norske kongerige var 
interesserede i. Desuden var der en fælles kultur- 
og sprogkamp, som nordmænd og færinger kunne 
samles om – mod Danmark. 

Allerede i 1908 rejste mange nationalt sinde-
de færinger til Voss i Norge til det første norrøne 
stævne, som Noregs Ungdomslag organiserede, og 
i 1911 besøgte flere nordmænd Færøerne. Det var 
især sprogsagen, nordmændene og færingerne 
havde til fælles. I 1914 støttede Noregs Ungdomslag 
en færøsk oversættelse af Daniel Defoes (1660-1731) 
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Robinson Crusoe, der blev delt ud til færøske børn 
fra 10-årsalderen. Set fra færøsk selvstyreside var 
den norske støtte et meget kærkomment bidrag til 
den færøske sprogsag, hvorimod samhørighedsfolk 
betragtede støtten som en trussel mod dansk sprog 
på Færøerne. Danskerne så det som en utidig norsk 
indblanding i danske forhold.

Efter Første Verdenskrig forværredes forholdet 
mellem den færøske selvstyrebevægelse og de dan-
ske myndigheder, samtidig med at de norske krav 
mod Danmark om de gamle norske nordatlantiske 
besiddelser blev mere radikale. I begyndelsen af 
1920’erne dukkede flere og flere kritiske røster mod 
Danmark op i norske aviser, men afgørende var en 
samtale med en norsk professor i retsvidenskab den 
13. juni 1923 i avisen Den 17de Mai. Professor Niko-
laus Gjelsvik (1866-1938) blev citeret for, at Norge, 
som ikke havde underskrevet Freden i Kiel, burde 
stille krav om at få Grønland tilbage fra Danmark og 
om at få en folkeafstemning på Færøerne. Gjelsvik, 
som havde været på Færøerne i 1911, mente, at en fri 
folkeafstemning på Færøerne ville give et stort fler-
tal for Norge. Han havde mødt mange færinger, som 
håbede, at Færøerne igen kunne komme sammen 
med Norge, ”for det vil vi alle so gjerne”.

Sagens storpolitiske konfliktpotentiale var helt 
åbenlyst, og de danske aviser var derfor interessere-
de i at høre, hvad færinger mente om spørgsmålet. 
Nationaltidende publicerede samme dag en samtale 
med den færøske landstingsmand Oliver Effersøe, 
der afviste enhver tanke om genforening med Nor-
ge. Effersøe udtalte, at færingerne havde accepteret 
at være sammen med Danmark, og at Færøerne 
havde været godt styret under dansk ledelse.

Det fik Jóannes Patursson, som var i Norge, til 
den 27. juni at offentliggøre et telegram, som blev 
gengivet i danske og norske aviser. Patursson skrev, 
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at når Effersøe sagde, at der intet færøsk ønske var 
om genforening med Norge, så måtte det forstås 
således, at man ikke havde noget ønske om at blive 
en del af Norge under de samme hårdhændede 
forhold, som Danmark nu gav færingerne. Derefter 
fremhævede han flere forslag om det færøske sprog 
og lovgivning på Færøerne, som Lagtinget havde 
vedtaget i perioden 1918-1923, men som den danske 
rigsdag eller regering havde ændret eller nægtet at 
godtage.

Efter at justitsministeren havde konsulteret 
Effersøe, rejste Effersøe den 31. juli 1923 Norges-
sagen i Lagtinget, der blev bedt om at tage stilling 
til Selvstyrepartiets formands udtalelser i Norge. 
Den 14. september vedtog Lagtinget efter en lang 
behandling, hvor Færøernes statsretlige historie 
siden Freden i Kiel blev diskuteret, mindretallets 
forslag, der tilbageviste påstanden om hårdhændet 
dansk politik over for Færøerne og ethvert ønske 
om en statsretlig forbindelse med Norge. Forslaget 
fra mindretallet, Samhørighedspartiet, blev kun 
vedtaget, fordi amtmanden denne gang stemte sam-
men med Samhørighedspartiet. Forinden havde 
Lagtinget med 11 stemmer mod 11 – med amtman-
dens afgørende stemme ved stemmelighed – afvist 
flertallets forslag. Forslaget anbefalede Lagtinget at 
se bort fra spørgsmålet om at lægge Færøerne under 
Norge, da ingen partier eller færinger ønskede det. 
Flertalsforslaget fastslog også, at færingerne havde 
ret til at bestemme over Færøerne. Selvstyrepartiet 
bakkede således formanden op, hvilket fik Samhø-
righedspartiet til at anklage Selvstyrepartiet for at 
stå bag formandens udtalelser i Norge.

I oktober 1923 udråbte statsminister Niels Th. 
Neergaard på opfordring fra Andrass Samuelsen og 
efter konsultation med Oliver Effersøe en ny dansk 
Færøpolitik i Folketinget. Statsministeren prokla-
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ret til at bestemme over Færøerne. Selvstyrepartiet 
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merede, at den danske regering ville arbejde for at 
bevare fællesskabet ”politisk og nationalt mellem 
Færøerne og Riget”, og den ville støtte de kræfter, 
der ville arbejde for at bevare de hidtidige statsret-
lige relationer mellem Danmark og Færøerne. Sam-
tidig slog Niels Th. Neergaard fast, at et samarbejde 
om at udvikle færøsk kultur – især det færøske 
sprog – byggede på, at både Grundloven og det dan-
ske sprog blev bevaret som fælles for hele riget.

Selvstyrepartiet, der siden 1906 havde håbet, at 
den danske regering ville støtte et flertal i Lagtin-
get, var dybt skuffet. Den danske regering havde nu 
slået fast, at den uanset flertal i Lagtinget ville støtte 
samhørighedskræfterne. Det fik Selvstyrepartiet 
til at ændre sit politiske program. Nu var det ikke 
længere en forudsætning, at det færøske selvstyre 
og sprogets rettigheder ville blive opnået i god for-
ståelse med regering og Rigsdag.

Konflikt afløste samarbejde. Det hører dog 
med til historien, at Selvstyrepartiet aldrig havde 
haft flertallet af vælgerne på sin side. Heller ikke 
i perioden 1918-1924, hvor partiet havde flertal 
i Lagtinget. Da rigsmyndighederne i 1912 havde 
indført lovene om dansk som undervisnings- og 
kirkesprog på Færøerne, skete det med overbevi-
sende flertal i Lagtinget. Selvstyrekampen var i lige 
så høj grad en intern konflikt på Færøerne, som 
den var en konflikt mellem Danmark og Færøerne. 
Det blev tydeligt under lagtingsvalget i januar 1924, 
da den nye og mere retfærdige valglov gjorde, at 
Samhørighedspartiet igen fik flertal i Lagtinget. For 
at løse den færøske sprogkamp foreslog Nina Bang 
(1866-1928), verdens første kvindelige minister og 
undervisningsminister i den første danske socialde-
mokratiske regering fra 1924, at færøsk med enkelte 
undtagelser blev undervisningssprog på Færøerne. 
Forslaget blev positivt modtaget af Selvstyrepartiet, 
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men Samhørighedspartiet, der havde 13 af Lagtin-
gets 23 medlemmer, afviste i 1925 forslaget. Partiet 
ville ikke acceptere, at dansk sprog blev dårligere 
stillet på Færøerne.

Den dansk-norske konflikt om de tre nordat-
lantiske lande fra før 1814 fortsatte ind i 1930’erne. 
Både færinger og nordmænd havde interesse i at få 
rettigheder i Grønland, men da nordmænd i 1930 
besatte en lille bygd i Østgrønland, som den norske 
regering mente var norsk, stævnede den danske 
regering Norge for den internationale domstol i 
Haag. På trods af dansk og grønlandsk modstand fik 
færingerne i 1926 og årene derefter kæmpet sig til 
rettigheder og adgang til en færøsk havn i det ellers 
lukkede Grønland. Der kan argumenteres for, at der 
reelt var tale om en færøsk kolonisering i Grøn-
land. Fra færøsk side argumenterede man med, at 
Færøerne som historisk del af det gamle norske rige 
havde rettigheder i Grønland. I 1930 skrev den dan-
ske statsminister Thorvald Stauning (1873-1942), at 
tanker om at genforene Færøerne med Norge var 
”en Art Forræderi”. Udtalelsen skal ses i sammen-
hæng med den dansk-norske konflikt og de fælles 
færøsk-norske interesser i Grønland. Sagen mistede 
dog sit politiske potentiale, da domstolen i Haag den 
5. april 1933 – med udgangspunkt i Freden i Kiel – 
afgjorde sagen til Danmarks fordel.

Det var først i 1936, da det færøske Socialdemo-
krati (1928) og Erhvervspartiet (1936) – begge var 
mere nationale end Samhørighedspartiet – blev 
repræsenteret i Lagtinget, at der igen var flertal for 
at ligestille dansk og færøsk i kirke og skole. Samhø-
righedspartiets otte repræsentanter stemte imod 
forslagene, men 16 medlemmer stemte for, og i 1939 
blev dansk og færøsk ligestillet i kirke og skole på 
Færøerne.

Selvstyre med udvidede myndigheder til Lag-

112403_faeroeerne efter freden_.indd   56 29/05/2020   09.25

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



56

men Samhørighedspartiet, der havde 13 af Lagtin-
gets 23 medlemmer, afviste i 1925 forslaget. Partiet 
ville ikke acceptere, at dansk sprog blev dårligere 
stillet på Færøerne.

Den dansk-norske konflikt om de tre nordat-
lantiske lande fra før 1814 fortsatte ind i 1930’erne. 
Både færinger og nordmænd havde interesse i at få 
rettigheder i Grønland, men da nordmænd i 1930 
besatte en lille bygd i Østgrønland, som den norske 
regering mente var norsk, stævnede den danske 
regering Norge for den internationale domstol i 
Haag. På trods af dansk og grønlandsk modstand fik 
færingerne i 1926 og årene derefter kæmpet sig til 
rettigheder og adgang til en færøsk havn i det ellers 
lukkede Grønland. Der kan argumenteres for, at der 
reelt var tale om en færøsk kolonisering i Grøn-
land. Fra færøsk side argumenterede man med, at 
Færøerne som historisk del af det gamle norske rige 
havde rettigheder i Grønland. I 1930 skrev den dan-
ske statsminister Thorvald Stauning (1873-1942), at 
tanker om at genforene Færøerne med Norge var 
”en Art Forræderi”. Udtalelsen skal ses i sammen-
hæng med den dansk-norske konflikt og de fælles 
færøsk-norske interesser i Grønland. Sagen mistede 
dog sit politiske potentiale, da domstolen i Haag den 
5. april 1933 – med udgangspunkt i Freden i Kiel – 
afgjorde sagen til Danmarks fordel.

Det var først i 1936, da det færøske Socialdemo-
krati (1928) og Erhvervspartiet (1936) – begge var 
mere nationale end Samhørighedspartiet – blev 
repræsenteret i Lagtinget, at der igen var flertal for 
at ligestille dansk og færøsk i kirke og skole. Samhø-
righedspartiets otte repræsentanter stemte imod 
forslagene, men 16 medlemmer stemte for, og i 1939 
blev dansk og færøsk ligestillet i kirke og skole på 
Færøerne.

Selvstyre med udvidede myndigheder til Lag-

112403_faeroeerne efter freden_.indd   56 29/05/2020   09.25

57

Færøske 
uafhængighedsfolk 
hævder af og til, 
at den danske stat 
ikke respekterer 
færingernes 
selvbestemmelsesret. 
Historien fra 
Kielerfreden i 1814 til 
Den Kolde Krig i det 
20. århundrede viser, 
at det ofte har været 
stormagtsinteresser 
eller – i nyere tid –
færøsk ubeslutsomhed, 
der har forhindret, 
at det nu 640 år 
gamle dansk-færøske 
fællesskab er blevet 
opløst. Fotoet fra 
Anden Verdenskrig 
viser britiske tropper 
charmere lokale børn.
|| Nationalmuseet

tinget og færøsk retssprog på lige fod med dansk 
(vedtaget i Lagtinget 1938, 1939 og 1940) måtte dog 
vente på en ny stormagtskrig.

Et kongerige og to besættelser
Den verdensomspændende økonomiske krise i 
1930’erne fik store konsekvenser for Færøerne. Kri-
sen gjorde, at selvstyrekravene på trods af politisk 
turbulens var beskedne, mens samhørighedskræf-
ter ved blot at true med en færøsk folkeafstemning 
om løsrivelse kunne få selvstyrekræfterne til at 
trække følehornene tilbage.

Forudsætningerne ændredes fuldstændig under 
Anden Verdenskrig, da briterne besatte Færøerne 
og ligesom under Napoleonskrigene påtog sig at be-
skytte øerne mod krigens rædsler. Samtidig besatte 
Tyskland Danmark i 1940. Politisk set betød det, 
at Færøerne med en midlertidig styrelsesordning 
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Den norske 
udenrigsminister 
Halvdan Koht 
(1873-1965) besøgte 
Færøerne i tre dage. 
Koht talte med flere 
ledende færøske 
selvstændighedsfolk, 
der var enige med ham 
i, at norske styrker 
skulle afløse de britiske 
styrker på øerne. 
Holdningen kan 
skyldes, at det ville 
være nemmere at 
etablere en selvstændig 
færøsk stat med kun 
norske styrker på 
øerne, men Kohts 
hensigt var at bane 
vejen for en norsk 
overtagelse af øerne 
efter krigen.
|| Nasjonalbiblioteket

fik større selvstændighed, mens briterne undlod 
at blande sig i interne færøske forhold. Desuden 
fik færingerne under krigen nærmest ubegrænset 
adgang til det lukrative britiske marked for fersk 
fisk. Sammen med høje priser førte det til, at den 
færøske fiskeindustri, der i mellemkrigstiden var 
baseret på det usikre sydeuropæiske salt- og klip-
fiskemarked, blev omlagt til ferskfiskeri og trans-
port af fersk fisk til Storbritannien. De økonomisk 
favorable tider gav for første gang i historien massiv 
folkelig og politisk opbakning til selvstændigheds-
bevægelsen.

Folkeflokken, der blev etableret i 1939 af udbry-
dere fra Erhvervspartiet og Selvstyrepartiet – blandt 
andre partiets stifter Jóannes Patursson – fik i 1940 
seks ud af 24 mandater i Lagtinget. Partiet erklæ-
rede umiddelbart efter besættelsen af Danmark 
den 9. april 1940, at Lagtinget skulle overtage al 
myndighed på Færøerne, da Danmark ikke længere 
eksisterede. Men det godtog hverken amtmanden, 
socialdemokraterne, Selvstyrepartiet eller Samhø-
righedspartiets 18 lagtingsrepræsentanter, der den 
9. maj 1940 vedtog den midlertidige styrelsesord-
ning. Ifølge ordningen delte Lagtinget og amtman-
den færøske og danske anliggender imellem sig, 
mens amtmanden fik ret til at nedlægge veto mod 
Lagtingets beslutninger. Folkeflokkens største pro-
blem var imidlertid, at briterne i april 1940 erklæ-
rede, at de ville levere Færøerne tilbage til Danmark 
efter krigen, og senere, at de ikke ville anerkende en 
færøsk stat, der var blevet proklameret uden forud-
gående forhandlinger med en fri dansk regering.

Denne holdning havde briterne under hele 
krigen. Også efter at den danske regering efter 
tysk pres i november 1941 underskrev den tysk-ja-
pansk-italienske Antikominternpagt, der var rettet 
mod Sovjetunionen, en af briternes allierede. Det 
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gjorde formelt set Danmark til en af briternes 
fjender i krigen. Briterne var heller ikke på noget 
tidspunkt under krigen villige til at støtte vigtige re-
præsentanter for Norges eksilregering i London, fx 
Halvdan Koht, norsk udenrigsminister i 1935-1941, 
og Trygve Lie (1896-1968), der efterfulgte Halvdan 
Koht som norsk udenrigsminister i 1941-1946 og i 
1946-1952 var FN’s generalsekretær. Begge arbej-
dede for, at Færøerne efter krigen kom sammen 
med Norge. Den norske interesse for Færøerne (og 
Grønland) under krigen tyder på, at fremtrædende 
nordmænd stadig ikke havde glemt Freden i Kiel. 
Briterne anerkendte som i 1814 Danmarks ret til 
Færøerne, mens de var helt bevidste om, at Island, 
der i 1918 var blevet anerkendt som suveræn stat i 
personalunion med Danmark, havde ret til at selv 
at afgøre sin skæbne. Island havde i 1918 gjort sig 
uafhængigt af bestemmelserne i Freden i Kiel, mens 
Færøerne og Grønland stadig var bundne af trakta-
tens bestemmelser fra 1814.

Folkeflokken kunne derfor heller ikke bruge 
sin store valgsejr i 1943, hvor partiet fordoblede sin 
repræsentation fra 6 til 12 af de i alt 25 lagtingsmed-
lemmer. På den anden side kom amtmanden i 1943 
under stort pres fra Lagtinget, der var overvejende 
nationalt orienteret. Samtidig var briterne stærkt 
interesserede i, at amtmanden og Lagtinget blev 
enige om en politisk linje. Desuden var der bred 
enighed om, at Færøerne ikke uden videre kunne 
vende tilbage til førkrigstidens amtsstatus efter kri-
gen. Dertil var der sket alt for meget under krigen. 
Det færøske flag Merkið – færøske skibe kunne ikke 
sejle med Dannebrog, der repræsenterede et land, 
der var besat af Tyskland – var blevet anerkendt af 
briterne den 25. april 1940. Lagtinget havde sam-
men med amtmanden fået lovgivende myndighed i 
særlige færøske forhold, og der var blevet benyttet 
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færøske pengesedler – trykt i Storbritannien – som 
var knyttet til en fast kurs i forhold til det britiske 
pund. Den færøske krone havde derfor ved krigens 
afslutning en anden kurs i forhold til pundet end 
den danske.

Økonomisk var Færøerne kommet stærkt ud af 
mellemkrigstidens krise, men både materielt i form 
af skibsforlis og i kraft af 200 tabte menneskeliv 
havde omkostningerne ved Anden Verdenskrig væ-
ret store. Der var blevet oprettet appeldomstole på 
Færøerne under krigen, og i 1944 havde amtmanden 
modstræbende godkendt Lagtingets beslutning fra 
1943 om færøsk som retssprog. Selvstændighedsbe-
vægelsens massive opbakning på Færøerne under 
krigen var en følge af denne udvikling.

Det var således i overensstemmelse med bri-
ternes interesser, at amtmanden i december 1942 
erklærede, at et befriet Danmark efter krigen burde 
tage fuldt hensyn til det færøske folks ønsker om 
landenes indbyrdes forhold. Han var også over-
bevist om, at Danmark ville indtage det samme 
standpunkt under forhandlingerne efter krigen. 
Dermed var sagen udskudt til efter krigen, men det 
var lige så klart, at spørgsmålet ville trænge sig på 
med fornyet styrke efter krigen.

Som i 1814 holdt briterne deres ord og leverede i 
1945 Færøerne tilbage til Danmark.

En folkeafstemning med utilsigtede følger
Efter befrielsen i maj 1945 sendte den danske rege-
ring besked til Færøerne om, at den midlertidige 
styrelsesordning fra den 9. maj 1940 ville fortsætte, 
indtil forhandlinger med de færøske myndigheder 
var afsluttet. Lagtingsvalget i november 1945 førte 
ikke til politisk afklaring på Færøerne, da Folke-
flokken med 11 repræsentanter stadig manglede en 
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repræsentant i at have flertal i det nye Lagting med 
23 medlemmer.

Forhandlingerne begyndte i januar 1946, men 
det viste sig meget hurtigt, at der ikke var færøsk 
konsensus. Samhørighedspartiet ønskede en 
ordning, der lignede amtsordningen fra før krigens 
udbrud, Socialdemokratiet ønskede en nyordning, 
som lignede den under krigen, mens Folkeflokken 
ønskede en unionsaftale uden for Grundloven. Da 
de færøske partier ikke kunne blive enige, fremsatte 
den danske Venstreregering i marts 1946 et ultima-
tivt forslag, som var et kompromis mellem Samhø-
righedspartiet og Socialdemokratiet. Dog var ingen 
af de tre færøske partier tilfredse med kompromis-
et. Regeringens hensigt var formentlig, at Samhø-
righedspartiet og Socialdemokratiet, der havde et 
snævert flertal i Lagtinget, skulle vedtage kompro-
misforslaget. Men det kom ikke til at ske. Flertallet 
forsvandt, da et socialdemokratisk lagtingsmedlem 
erklærede sig for separatist.

Folkeflokken foreslog i den fastlåste situation 
en folkeafstemning om regeringsforslaget. Ja eller 
nej! Nej’et – som partiet ville anbefale – skulle lægge 
op til nye forhandlinger med den danske regering. 
Samhørighedspartiet og Socialdemokratiet pege-
de på, at regeringsforslaget var et ultimatum, og 
vragede Folkeflokkens forslag. De vedtog i stedet 
den 9. maj 1946 en folkeafstemning, hvor de færø-
ske vælgere kun fik mulighed for at sætte kryds ved 
regeringsforslaget eller løsrivelse. Afstemningen 
skulle finde sted den 14. september 1946. Folkeflok-
ken var bange for, at et enten-eller-valg ville føre til 
en lav valgdeltagelse, men partiet frygtede mest, at 
alternativet, løsrivelse, ville påvirke vælgerne til at 
sætte kryds ved regeringsforslaget. Folkeflokkens 
ledere var så fortvivlede, at næstformand Thorstein 
Petersen (1899-1960) anbefalede vælgere, der var i 
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tvivl, at gøre stemmen ugyldig ved at skrive nej ved 
regeringsforslaget. Folkeflokkens ledere lovede, at 
nejstemmerne ville blive talt med som et nej til re-
geringsforslaget, en slags uofficiel tredje mulighed, 
men partiets modstandere pegede med rette på, at 
ifølge bekendtgørelsen var kun et kryds ved et af de 
to stillede spørgsmål gyldigt. Selvstyrepartiet, der 
ikke havde været repræsenteret i Lagtinget siden 
1943, anbefalede vælgerne at stemme blankt. 

Det er bemærkelsesværdigt, at de færøske 
vælgere ikke fik mulighed for at vælge den hidtidige 
ordning, men det siger måske noget om de uafkla-
rede forhold. Det er også slående, at løsrivelse kun 
stod som et udefineret ord, en trussel, på stemme-
sedlen. Ingen i det politiske system, hverken på 
Færøerne eller i Danmark, havde forberedt eller 
aftalt, hvad der skulle ske, hvis der blev et flertal for 
løsrivelse. Det fik politisk aktive på løsrivelsesfløjen 
til at udgive en pamflet med forslag til en færøsk 
grundlov og en finanslov for 1947. De mente, at ordet 
løsrivelse savnede et positivt indhold. Pamfletten 
blev sendt til alle færøske husstande, og folkene 
bag pjecen rejste rundt på øerne og agiterede for 
løsrivelse.

Da resultatet forelå den 15. september, kom det 
som en stor overraskelse for hele den færøske og 
danske politiske elite, at der var et lille flertal for 
løsrivelse. 50,7 % stemte for løsrivelse, mens 49,3 % 
stemte for regeringsforslaget. Forskellen var kun 
161 stemmer. Valgdeltagelsen var 67,6 %, den højeste 
til de 14 folkeafstemninger, der har været på Fær-
øerne siden den første i 1907. Andelen af ugyldige 
stemmer var relativt høj, 4,1 % (481 stemmer), men 
vi ved ikke, hvorfor valgkomiteen erklærede dem 
for ugyldige. 

Den danske statsminister Knud Kristensen 
(1880-1962) havde før folkeafstemningen sagt, at 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   63 29/05/2020   09.25

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



64

I årene efter Anden 
Verdenskrig ønskede 
amerikanerne at 
holde russerne væk 
fra Færøerne, der 
fik stor strategisk 
betydning. En måde 
at gøre det på var, at 
Danmark, der blev 
medlem af NATO i 1949, 
beholdt suveræniteten 
på Færøerne. 
Færøske historikere 
har peget på, at 
hjemmestyreloven – 
der giver færingerne 
internt hjemmestyre, 
men placerer 
sikkerhedspolitikken 
hos de danske 
myndigheder – var 
som konstrueret til 
amerikanske og danske 
interesser under Den 
Kolde Krig. Og danske 
udenrigsministre 
har sagt, at det 
nordatlantiske kort 
var godt at have, når 
man forhandlede om 
medlemslandenes 
kontingent til NATO.
|| Martin Bager/
martinbager-
photography.com

blev der flertal for løsrivelse, ville konsekvensen 
være adskillelse. Det gentog han efter afstemnings-
resultatet. Folkeflokken, der sammen med den so-
cialdemokratiske afhopper havde et snævert flertal 
i Lagtinget, anså løsrivelsen for at være en realitet. 
Lagtingsformanden, Folkeflokkens næstformand 
Thorstein Petersen, erklærede, at folkeafstem-
ningen klart havde tilkendegivet, at al myndighed 
over øerne nu lå på Færøerne, og Lagtingets pligt 
var at udøve folkets vilje. Da Samhørighedspartiets 
formand Andrass Samuelsen den 21. september 
satte formandens erklæring til afstemning, blev den 
vedtaget af det snævre løsrivelsesflertal.

Tilsyneladende havde Samhørighedspartiet og 
den danske regering fået kolde fødder efter nogle 
dages betænkningstid. Den 25. september opløste 
kongen og regeringen Lagtinget, og der blev udskre-
vet valg. Begrundelsen var, at den vedtagne erklæ-
ring den 21. september var i strid med Grundloven. 
Ifølge Grundloven var det udelukkende Rigsdagen 
(ikke regeringen, der havde godkendt folkeafstem-
ningen), der kunne afgive en del af det danske rige. 
Samtidig argumenterede mindretallet i Lagtinget, 
samhørighedsfolkene, nu for, at de ugyldige stem-
mer (481) – der var tre gange så mange som forskel-
len mellem løsrivelse og regeringsforslaget (161) – 
skulle tælles med. Ingen af de to stillede spørgsmål 
havde fået blot simpelt flertal, og i samhørigheds-
folkenes optik var resultatet 48,7 % for løsrivelse, 
47,2 % for regeringsforslaget og 4,1 % ugyldige. Argu-
mentet var således, at de færøske vælgere havde for-
kastet begge forslag, og konsekvensen måtte være 
nye forhandlinger med de danske myndigheder. At 
folkeafstemningen tilsyneladende kunne fortolkes 
på så vidt forskellige og indbyrdes modstridende 
måder, fik den britiske historiker John Frederick 
West (1929-1996) til at karakterisere den som ”et me-
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sterstykke af mangel på beviskraft”. Formelt set var 
det forkert at tælle de ugyldige stemmer med, og der 
var flertal for løsrivelse. Afgørende for det videre 
forløb var imidlertid, at flertallet for løsrivelse var 
snævert, og at Samhørighedspartiet, Socialdemo-
kratiet og Selvstyrepartiet genvandt flertallet ved 
lagtingsvalget i november 1946. De tre partier vandt 
fortolkningsretten, og i 1947 genforhandlede de med 
den danske regering, og parterne blev enige om 
hjemmestyreloven af den 1. april 1948. De danske 
myndigheder overdrog politisk ansvar til Færøerne, 
der stadig modtog statstilskud fra Danmark.

Et nødtvungent hjemmestyre
Med hjemmestyreloven blev de danske stats-
myndigheder tvunget til at anerkende Lagtingets 
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lovgivende myndighed i færøske forhold. Lagtinget 
fik også skattebevillingsret, mens landsstyret fik 
tildelt den administrative myndighed i færøske 
forhold. Generelt set var Lagting og landsstyre 
kollektive enheder uden en klar ansvarsfordeling 
eller ministeransvar. Med loven kunne de færøske 
myndigheder uden forhandlinger overtage det lov-
givningsmæssige og økonomiske ansvar for fx skole 
og socialforsorg, mens der i enighed med danske 
myndigheder var mulighed for at overtage fælles-
områder som fx folkekirken, politi og råstoffer i 
undergrunden. Udenrigspolitik, forsvar og domsto-
le skulle være på danske hænder.

Hverken Folkeflokken eller det venstreoriente-
rede Republikanske Parti (stiftet i 1948) anerkendte 
hjemmestyreloven, men i praksis blev loven den po-
litisk-juridiske ramme, som færøsk politik udfolde-
de sig indenfor i resten af 1900-tallet. Allerede i 1950 
gik Folkeflokken og Samhørighedspartiet sammen 
i en koalition, der holdt det meste af 1950’erne, selv 
om de to partier havde været politiske modpoler 
under Anden Verdenskrig, folkeafstemningen og i 
diskussionerne om hjemmestyreloven. Forklarin-
gen skal findes i det politiske system under hjem-
mestyreloven, hvor de politiske partier både måtte 
forholde sig til en økonomisk venstre-højre-akse 
og en samhørigheds-løsrivelses-akse. Samhørig-
heds-løsrivelses-aksen blev dog hurtigt uaktuel, 
da det var mere påtrængende at få den nu dårlige 
færøske økonomi på ret kurs igen. Det kunne de to 
højreorienterede partier finde fælles fodslag om, 
samtidig med at der var brug for økonomisk hjælp 
fra Danmark til at redde den store færøskejede bank 
Sjóvinnubankin, stiftet i 1932, som kollapsede hele 
tre gange i løbet af 1950’erne.

Det betød ikke, at der ikke var konflikter mellem 
Danmark og Færøerne. Tværtimod. Det nye Repu-
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blikanske Parti, der i kølvandet på folkeafstemnin-
gen etablerede sig som et af de fire store færøske 
partier i 1950’erne, lukrerede på Folkeflokkens 
samarbejde med Samhørighedspartiet. Desuden 
fik partiet gennem formanden, Erlendur Patursson 
(1913-1986), der også var formand i fiskernes fagfor-
ening (Føroya Fiskimannafelag), støtte fra fiskerne, 
som protesterede og strejkede. Sidst, men ikke 
mindst, kunne partiet politisk lukrere på, at danske 
myndigheder i 1949 – med hjemmestyreloven i 
hånden og uden at spørge hjemmestyret – kunne 
lade NATO-traktaten gælde for Færøerne, selv om 
Lagtinget i forbindelse med den britiske besættelse 
i 1940 havde vedtaget, at Færøerne skulle holdes 
uden for alle militære alliancer. Spørgsmålet om 
indlemmelse i det vestligt orienterede politiske og 
militære forsvarssamarbejde NATO udløste massive 
protester på Færøerne. Kritikerne mente, at Fær-
øerne blev draget ind i øst-vest-konflikten og blev 
sovjetisk bombemål. I 1970 vedtog Lagtinget på ny 
Færøernes neutralitet.

Det var på denne baggrund, at den nok voldsom-
ste konflikt i efterkrigstidens Danmark og den hid-
til største krise i de dansk-færøske relationer kom 
til at udspille sig. Krisen handlede om sygehusdrift.

Et væbnet oprør
I 1948 kom en dansk læge til Færøerne og blev mid-
lertidigt ansat som læge ved Dronning Alexandrines 
Hospital i Tórshavn. I juli 1951 blev lægen – også 
midlertidigt – flyttet til det lille sygehus (fra 1898) 
i Klaksvík, Færøernes næststørste by og fiskeriho-
vedstad, efter at sygehuslægen dér, som også skulle 
varetage en sygekassepraksis, med kort varsel havde 
fratrådt sin stilling. Den nye danske læge blev hur-
tigt meget populær blandt borgerne i Klaksvík, hvor 
det var svært at holde på lægerne. Også selv om det 
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I april-maj 1955 var den 
smalle indsejling til 
Klaksvík barrikaderet 
af skibe og tønder, der 
angiveligt var fyldt 
med sprængstof. Det 
rygtedes, at 1.000 
beboere bevæbnet 
med maskingeværer 
havde forberedt sig på 
at forsvare byen mod 
de danske politifolk. 
Den danske regering 
frygtede et blodbad 
og sendte i stedet 
finansminister Viggo 
Kampmann (1910-1976) 
til Færøerne for at 
forhandle. Fotoet viser 
Halvorsens støtter 
fjerne spærringen, 
i forbindelse med at 
Kampmann havde 
forhandlet en aftale på 
plads den 9. maj 1955. 
|| Keystone/Ritzau 
Scanpix

viste sig, at lægen, Olaf Halvorsen (1913-1993), havde 
været medlem af det danske nazistparti i 1938-1941. 
Den Almindelige Danske Lægeforenings (DADL) 
kollegiale voldgiftsdomstol afsagde i januar 1949 en 
dom, der gav Halvorsen en alvorlig påtale for hans 
nationale forhold under besættelsen, men fandt 
ellers ikke grundlag for at fratage ham medlemskab 
af lægeforeningen. Med sagen risikerede Halvorsen 
ellers at miste medlemskabet i lægeforeningen, 
hvilket i overensstemmelse med overenskomsten 
mellem sundhedsstyrelsen og DADL ville have 
betydet, at han ikke kunne blive ansat som læge 
med sygekassepraksis. Men dommen betød, at han 
fortsat kunne praktisere. Halvorsen blev imidlertid 
pålagt at betale sagens omkostninger – 601,50 kr. – 
men han nægtede at betale, selv om konsekvensen 
var eksklusion af lægeforeningen. Da lægestillingen 
i december 1952 blev besat, var det derfor en anden 
ansøger, færingen Eivind Rubek Nielsen (1915-1983), 
der blev ansat som den enlige sygehuslæge i Klaks-
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vík. Han var i familie med fiskerbyens og Færøernes 
ubetinget største erhvervsfamilie, Kjølbro.

Først da ansættelsen var en kendsgerning, reage-
rede folk i Klaksvík. I dagene mellem den 31. decem-
ber 1952 og den 14. januar 1953 samlede Halvorsens 
støtter 2.335 underskrifter blandt 5.287 beboere. 
Underskrifterne repræsenterede ca. 95 % af læge-
kredsens befolkning over 15 år – det hævdede man 
i hvert fald, men 70 % er nok nærmere sandheden 
– og blev sammen med en anmodning om at ansætte 
Halvorsen sendt til sygehusbestyrelsen i Tórshavn. 
Oprindelig var protesten rettet mod myndighe-
derne i Tórshavn, især sygehusbestyrelsen, hvis 
medlemmer først og fremmest boede i Tórshavn. 
Det var nemlig dem, der havde ansat sygehuslægen 
i Klaksvík. Siden fik det dog afgørende betydning, 
at Kjølbrofamilien ikke støttede ansættelsen af 
Halvorsen. Halvorsens støtter indledte en meget 
ubehagelig smædekampagne mod Rubek Nielsen. 
Konflikten kom således også til at handle om et op-
gør med Kjølbrofamilien. Det havde også betydning, 
at fiskernes fagforening havde afbrudt overens-
komstforhandlingerne med rederne, hvor Kjølbro 
var den største. Fiskerne strejkede blandt andet fra 
den 8. januar til den 19. april 1953.

Konfliktens oprindelse handlede i udgangspunk-
tet om, at borgere i Klaksvík og omegn ikke ville an-
erkende, at myndighederne i Tórshavn nu bestemte 
sygehusets drift. Også selv om sygehuset i Klaksvík 
siden 1939 havde været finansieret af danske rigs- 
og færøske landsmyndigheder. Overordnet set kan 
konflikten ses i lyset af, at borgere i Klaksvík mente, 
at med hjemmestyreloven blev den politisk-admini-
strative magt på Færøerne centraliseret i Tórshavn. 
Desuden hentede konflikten energi fra socialpoli-
tiske forhold i Klaksvík, der handlede om Kjølbro-
familiens store indflydelse og magt i Færøernes 
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fiskerihovedstad. Den politiske opposition i form af 
først socialdemokraterne og siden republikanerne, 
der begge stod stærkt i Klaksvík, udnyttede konflik-
ten til at kritisere landsstyrekoalitionen. Der er ikke 
meget, som peger på, at forholdet mellem Danmark 
og Færøerne oprindelig havde en stor betydning. 
Men det skulle ændre sig i løbet af den lange og 
meget voldsomme konflikt.

På trods af flere forsøg på at løse konflikten gik 
den i hårdknude og stod på i over tre år. Det grund-
læggende problem var, at en anden læge, der var 
medlem af og derfor også støttet af den meget stær-
ke og i Klaksvík så forhadte lægeforening, var lovligt 
ansat i stillingen. Et forslag om at adskille stillingen 
fra sygekassepraksis kunne have banet vejen for 
ansættelse af Halvorsen som sygehuslæge uden 
medlemskab af lægeforeningen, men det vragede 
hans trofaste støtter i Klaksvík, da Halvorsen truede 
med at forlade Færøerne.

I maj 1953 opsagde kommunelægen i Klaksvík 
Marner Simonsen (1921-2001) sin stilling på grund 
af chikane fra Halvorsens støtter og samarbejdsvan-
skeligheder med Halvorsen. Halvorsen blev derfor 
på sygehuset i Klaksvík og fik løn fra en nyoprettet 
uofficiel lokal sygekasseordning, som hans trofa-
ste støtter havde etableret. Han var nu den eneste 
tilbageværende læge i kredsen, mens Halvorsens 
støtter forhindrede den lovligt ansatte sygehuslæge 
og myndighederne i at komme i land i Klaksvík. Den 
færøske lægeforening, en underafdeling af DADL, 
afviste nu et tilbud fra DADL fra 1951 om at genop-
tage Halvorsen som medlem, hvis han blot betalte 
sagsomkostningerne. Og i juli 1953 slog lægeforenin-
gen fast, at hvis myndighederne legitimerede den 
ulovlige tilstand i Klaksvík, ville foreningen med 
støtte fra DADL blokere lægestillingerne i Klaksvík, 
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og alle læger på Færøerne ville overveje at opsige 
deres stillinger.

Sygehusmyndighederne konkluderede efterhån-
den også, at Halvorsen måtte fjernes fra sygehuset. 
Men landsstyret ønskede, at de danske myndig-
heder skulle løse konflikten. Modsat mente den 
danske regering, at ansættelse af læger var et lokalt 
færøsk anliggende, og ville ikke blande sig uden en 
udtrykkelig anmodning fra de færøske myndighe-
der. På den måde gik der over to år med resultatløse 
forhandlinger mellem de færøske myndigheder 
og delegationer fra Klaksvík. Lagtinget gav op den 
1. april 1955 og anmodede det færøske landsstyre 
og den danske regering om at arbejde for lovlige 
tilstande. Tidligt om morgenen den 21. april rejste 
sorenskriveren, landsstyremanden med ansvar for 
sundhed, fogeden (politimesteren), rigsombuds-
manden og en læge, der skulle afløse Halvorsen, på 
landsstyrets foranledning med skib til Klaksvík. Nu 
skulle Halvorsen fjernes. Tidligt om morgenen, kl. 
7, lykkedes det delegationen at komme uset i land 
og blive kørt til sygehuset på den modsatte side af 
bugten. Lægen begyndte med det samme på konsul-
tationen, mens Halvorsen var taget på lægebesøg.

Der gik ikke lang tid, før folk opdagede, hvad der 
var ved at ske, og mennesker begyndte at samles 
ved sygehuset. To mænd gik ind i konsultationen, 
løftede den nye læge op fra stolen og skubbede ham 
ud af sygehuset. Derefter blev hele delegationen – 
Færøernes højeste myndigheder – gennet gennem 
hele byen til den anden side af bugten, hvor skibet 
lå. Efter at delegationen var kommet ombord på 
skibet, blev landgangen fjernet, og trosserne kastet 
i vandet. Mandskabet måtte i hast starte motorerne, 
og skibet sejlede afsted. Situationen blev så spændt 
i Klaksvík, at Kjølbrofamilien og byrådssekretæren, 
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Klaksvíks medlem af sygehusbestyrelsen, i stor hast 
måtte flygte fra byen.

Begivenhederne fik endelig landsstyret til at 
henvende sig til regeringen for at anmode om 
politihjælp. Samme aften, den 21. april, besluttede 
regeringen at sende DFDS-skibet Parkeston til Fær-
øerne med 120 politifolk og hunde ombord. Skibet 
forlod Esbjerg om morgenen den 22. april og ankom 
til Tórshavn tidligt om morgenen den 24. april.

Imens havde Halvorsens støtter i Klaksvík 
barrikaderet indsejlingen til havnen med to skibe, 
der var forbundet med wirer og tønder – forlød det 
– fyldt med sprængstof. Og man sagde, at ca. 1.000 
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Efter to år var 
det ikke lykkedes 
myndighederne at 
fjerne Halvorsen fra 
sygehuset, og det 
fik landsstyret til at 
miste tålmodigheden. 
Sent i april 1955 
besluttede landsstyret 
endelig at bede den 
danske regering om 
politihjælp. Regeringen 
sendte DFDS-skibet 
Parkeston til Færøerne 
med 120 politifolk 
med hunde. Viggo 
Kampmann rejste også 
til Klaksvík, og der blev 
indgået et forlig, der 
førte til, at Halvorsen 
rejste fra Færøerne for 
bestandigt. Et halvt år 
senere førte det til så 
voldsomme optøjer i 
Klaksvík, at regeringen 
sendte fregatten Rolf 
Krake til den urolige by 
for at genoprette ro og 
orden.
|| Jacob Maarbjerg/
Ritzau Scanpix

personer i Klaksvík var bevæbnede. Det Republi-
kanske Parti udnyttede – blandt andet i partiavi-
sen den 14. september – situationen politisk i den 
utilfredse og løsrivelsesorienterede by, hvor der i 
1946 havde været et overbevisende flertal, 70,6 %, 
for færøsk løsrivelse. Mange advarede landsstyret 
mod at gøre brug af dansk magt, og fiskernes fagfor-
ening proklamerede en generalstrejke på Færøerne. 
Oprøret i Klaksvík blev nu også omtalt i aviser uden 
for kongeriget. 

Myndighederne i Tórshavn så med største alvor 
på situationen. Udsigten til blodsudgydelser og 
sprængninger betød, at skibet Parkeston ikke blev 
sendt til Klaksvík. Regeringen sendte i stedet fi-
nansminister Viggo Kampmann med fly til Færøer-
ne for at forhandle. Det lykkedes Kampmann efter 
forhandlinger i Klaksvík – og en tur i København 
– den 9. maj at få landet en aftale, der gjorde det 
muligt for Halvorsen at blive ansat som ny sygehus-
læge. Men aftalen indebar – som tidligere – at to 
danske læger, foreløbig i et halvt år, blev konstitue-
ret som henholdsvis sygehus- og kommunelæge. Det 
fik Halvorsen til at gøre alvor af truslerne, forlade 
øerne og sige, at han aldrig ville komme tilbage.

Byens borgere tog godt imod de to midlertidigt 
ansatte læger, og der var fredeligt i Klaksvík i flere 
måneder. Da alt i Kampmanns aftale imidlertid ikke 
var faldet på plads efter et halvt år, blev det nødven-
digt for sygehusbestyrelsen at konstituere to andre 
læger. På et møde på sygehuset i Klaksvík den 27. 
september vedtog bestyrelsen enstemmigt konsti-
tutionen. Men nogle af Halvorsens støtter var meget 
utilfredse med, at Halvorsen stadig ikke var blevet 
ansat. De hævdede, at Kampmann havde lovet dem, 
at Halvorsen skulle komme tilbage.

Da gæsterne fra Tórshavn efter mødet om 
aftenen forlod sygehuset for at sejle hjem, blev de 
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omringet af en gruppe vrede Halvorsenstøtter, der 
tvang dem til at søge ly på politistationen. Her blev 
de med trusler om vold holdt som gidsler til ud på 
morgenen, og gidseltagerne stillede krav om, at 
Kampmann kom tilbage for at indfri sit løfte. Imens 
kontaktede rigsombudsmanden telefonisk statsmi-
nister H.C. Hansen (1906-1960), der samme aften 
fejrede sølvbryllup på Restaurant Nimb i Køben-
havn. Regeringen holdt krisemøde og besluttede 
at sende Kampmann, fregatten Rolf Krake og et 
mindre fartøj til Færøerne. Ombord var 132 marine-
soldater og 32 politifolk.

Da Rolf Krake den 1. oktober lagde til kaj i Klaks-
vík, begyndte den voldsomste periode i lægestriden. 
Halvorsens tilhængere blev jagtet, slået, bidt af hun-
de og arresteret af danske politifolk. Strømforsynin-
gen i byen forsvandt regelmæssigt, kraftige bomber 
blev sprængt i huse, endog på politistationen, flere 
måtte indlægges på sygehuset, og der blev affyret 
skud mod lagmandens hus på Tvøroyri. Urolighe-
derne var så vedholdende og så voldsomme, at Rolf 
Krake og siden fregatten Holger Danske og mindre 
fartøjer måtte blive i Klaksvík indtil februar 1956.

Der kom et retligt efterspil, hvor 31 personer 
blev anklaget for oprør. 14 fik fængselsdom i marts 
1956. En af lederne fik en dom på 12 måneders 
fængsel.

Forholdene mellem Danmark og Færøerne blev 
ved at være spændte i nogle år. Til valget i 1958 
næsten tredoblede Det Republikanske Parti sine 
stemmer i Klaksvík, og det blev det største parti 
på de nordlige øer. Halvorsen, konfliktens kerne, 
holdt sit ord og kom aldrig tilbage til Færøerne, og 
han forsøgte aldrig at få sine forhold til den danske 
lægeforening på plads. Da sygehuslægen i Klaksvík 
i overensstemmelse med Viggo Kampmanns forlig 
skulle ansættes i 1956, var han heller ikke blandt 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   74 29/05/2020   09.25

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



74

omringet af en gruppe vrede Halvorsenstøtter, der 
tvang dem til at søge ly på politistationen. Her blev 
de med trusler om vold holdt som gidsler til ud på 
morgenen, og gidseltagerne stillede krav om, at 
Kampmann kom tilbage for at indfri sit løfte. Imens 
kontaktede rigsombudsmanden telefonisk statsmi-
nister H.C. Hansen (1906-1960), der samme aften 
fejrede sølvbryllup på Restaurant Nimb i Køben-
havn. Regeringen holdt krisemøde og besluttede 
at sende Kampmann, fregatten Rolf Krake og et 
mindre fartøj til Færøerne. Ombord var 132 marine-
soldater og 32 politifolk.

Da Rolf Krake den 1. oktober lagde til kaj i Klaks-
vík, begyndte den voldsomste periode i lægestriden. 
Halvorsens tilhængere blev jagtet, slået, bidt af hun-
de og arresteret af danske politifolk. Strømforsynin-
gen i byen forsvandt regelmæssigt, kraftige bomber 
blev sprængt i huse, endog på politistationen, flere 
måtte indlægges på sygehuset, og der blev affyret 
skud mod lagmandens hus på Tvøroyri. Urolighe-
derne var så vedholdende og så voldsomme, at Rolf 
Krake og siden fregatten Holger Danske og mindre 
fartøjer måtte blive i Klaksvík indtil februar 1956.

Der kom et retligt efterspil, hvor 31 personer 
blev anklaget for oprør. 14 fik fængselsdom i marts 
1956. En af lederne fik en dom på 12 måneders 
fængsel.

Forholdene mellem Danmark og Færøerne blev 
ved at være spændte i nogle år. Til valget i 1958 
næsten tredoblede Det Republikanske Parti sine 
stemmer i Klaksvík, og det blev det største parti 
på de nordlige øer. Halvorsen, konfliktens kerne, 
holdt sit ord og kom aldrig tilbage til Færøerne, og 
han forsøgte aldrig at få sine forhold til den danske 
lægeforening på plads. Da sygehuslægen i Klaksvík 
i overensstemmelse med Viggo Kampmanns forlig 
skulle ansættes i 1956, var han heller ikke blandt 

112403_faeroeerne efter freden_.indd   74 29/05/2020   09.25

75

Den danske regerings 
håndtering af krisen 
på Færøerne i første 
halvdel af 1990'erne 
førte til en krise i 
det dansk-færøske 
forhold. Utilfredsheden 
blev især næret af, at 
landsstyret overtog 
aktiemajoriteten 
i Føroya Banki fra 
Danske Bank, der slap 
fra sine forpligtelser. 
Få måneder efter 
aktiebyttet måtte 
den danske stat 
låne landsstyret 1,2 
milliarder kr. til 
banken. En kommission 
kritiserede i 1998 de 
danske myndigheders 
håndtering af 
sagen. Poul Nyrup 
Rasmussens (1943-) 
regering indgik forlig 
i Folketinget, fik en 
aftale med landsstyret 
om kompensation 
og overlevede den 
politiske krise. På 
illustrationen ses (tv.) 
også finansminister 
Mogens Lykketoft 
(1946-).
|| Peder Bundgaard/
Det Kgl. Bibliotek

ansøgerne. Da det var en kendsgerning, at Halvor-
sen ikke fik stillingen, godtog lægeforeningen, at 
den lovligt ansatte læge sagde sin stilling op og blev 
ansat på sygehuset på Suðuroy.

Med andre ord løste en modstræbende dansk 
magtanvendelse konflikten.

Hjemmestyreordningen i krise
Med hjemmestyreloven i 1948 fik færøske myndig-
heder mulighed for selv at fastlægge og udøve den 
økonomiske politik på Færøerne. Belært af læge-
striden ønskede de danske myndigheder da heller 
ikke at blande sig. Da genopbygningen efter 1950’er-
nes krise var ovre, og alle partier i Lagtinget havde 
vedtaget delvist danskfinansierede velfærdspakker 
– fx folkepensionen (fra 1957) – kom selvstyre igen 
på dagsordenen. Amerikanerne havde med skepsis 
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fulgt udviklingen på Færøerne under lægestriden, 
der førte til stor opbakning til selvstændigheds-
bevægelsen og øget modstand mod NATO. Set 
med amerikanske briller var årsagen til den store 
utilfredshed, at Færøerne økonomisk og socialt var 
dårligere stillet end Danmark. Det burde de danske 
myndigheder gøre noget ved. Der skete ikke noget 
væsentligt på selvstyresiden i 1960’erne, selv om tre 
selvstyrepartier, Folkeflokken, Republikanerne og 
Selvstyrepartiet, for første gang arbejdede sammen 
i en landsstyrekoalition. Velfærdssamfundet var i 
fokus, ikke bekostelige overtagelser.

Det var først i 1970’erne, at færøsk politik kom 
ind i en ny og afgørende periode. De kommunale 
reformer i Danmark i 1970 gjorde, at flere velfærds-
områder blev lagt ud til kommunerne, og statens 
støtte blev siden omlagt fra refusion til bloktilskud. 
Regeringen var interesseret i, at hjemmestyret over-
tog administrationen af Færøernes sundhed, skole 
og socialforsorg. Men som noget særligt accepte-
rede den danske stat samtidig at stå for sin del af 
velfærdsudgifterne til de områder, som den inden 
overtagelsen havde stået for. 

Derfor kunne et nyt selvstyreorienteret lands-
styre i 1970’erne relativt nemt gennemføre de ellers 
økonomisk og administrativt tunge overtagelser 
– de såkaldte § 9-overtagelser. Overtagelserne 
stillede dog administrative krav til hjemmestyret, 
Lagtinget og landsstyret, der i overensstemmelse 
med den færøske styrelseslov fra 1948 havde været 
organiseret som kollektive enheder uden en klar 
ansvarsfordeling eller ministeransvar. Fx var de 
første landsstyrer bemandet af lagmanden og 2-3 
landsstyrefolk, men i 1970’erne blev det sædvane, 
at landsstyret talte syv landsstyrefolk med fælles 
ansvar for færøske områder.

Samtidig var Lagtinget bange for at miste 
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kontrollen over fiskeressourcerne i færøsk søterri-
torium. Derfor ville Færøerne ikke følge Danmark, 
der i 1973 blev medlem af EF – Det Europæiske 
Fællesskab, forløberen for EU (Den Europæiske Uni-
on) – efter en folkeafstemning i oktober 1972. Det 
bidrog til at isolere Færøerne. På samme tid skabte 
oliekrisen i 1973 meget usikre økonomiske vilkår 
for det fiskeribaserede færøske hovedeksport-
erhverv. Udfordringerne fik landsstyret til i 1975 
at etablere Råfiskefonden, der skulle udjævne de 
store prisudsving på verdensmarkedet. Ideen var, 
at fonden garanterede faste priser til fiskere, redere 
og filetfabrikker. Fonden var konstrueret, så skibe 
og fabrikker, der solgte og eksporterede fisk til høj 
pris på verdensmarkedet, skulle betale en del af 
overskuddet til fonden. Færøske skibe og fabrik-
ker, der solgte eller eksporterede fisk til lav pris på 
verdensmarkedet, kunne så modtage støtte pr. kilo 
fra fonden. Da Færøerne – og kystnationerne – i 
1970’erne fik lov til at udvide fiskerigrænsen til 200 
sømil, blev færøske fiskeskibe tvunget til at udnytte 
fiskebestanden inden for det færøske søterritorium 
optimalt. Råfiskefonden kom til at spille en stor 
rolle i omlægningen af fiskerierhvervet, der på den 
måde ikke var baseret på markedsvilkår på verdens-
markedet. Hensigten var, at Råfiskefondens ind-
tægter og udgifter skulle balancere, men eventuelle 
underskud skulle dog ifølge loven udredes af den 
færøske statskasse (landskassen).

I løbet af 1980’erne kom fonden og andre støt-
teordninger imidlertid til at koste landskassen 
over seks milliarder kr. i støtte til erhvervslivet. En 
del var tab i forbindelse med garantier for over to 
milliarder kr. i lån til især fiskeriet. Det medvirkede 
til, at fiskeskibene blev meget dyre – enkelte var li-
gefrem overfinansierede uden egenkapital og derfor 
urentable i drift. 
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Støtteordningerne gjorde, at færøsk erhvervsliv 
ikke tilpassede sig markedsvilkår, og de blev tilmed 
finansieret af årlige underskud på finansloven, der 
betød stor offentlig gæld. Kapital var der dog rigeligt 
af sidst i 1980’erne. En særlig færøsk rentelov fra 
1950’erne, der undtog renteindtægter fra beskat-
ning sammen med fradrag i renteudgifter på lån, 
gjorde, at det var en god forretning at låne penge i 
de færøske banker og sætte dem ind på konti. Da de 
færøske banker i sidste halvdel af 1980’erne samti-
dig opretholdt et højere renteniveau end udlandet, 
strømmede også lånt udenlandsk kapital til de færø-
ske banker. Fra 1980 til 1990 steg indlånene fra to til 
ni milliarder kr. Bankerne havde ikke andre mulig-
heder end at låne kapitalen til de færøske låntagere, 
som ikke havde adgang til udenlandske lån. Det 
førte til yderligere overophedning af økonomien.

I slutningen af 1980’erne var det blevet klart for 
de fleste, at den færøske økonomi var kunstigt holdt 
oppe. På trods af advarsler fra statsministeriets råd-
givende udvalg blev der ikke gjort noget for at rette 
på økonomien. I hvert fald ikke før det var for sent. 
Landsstyret, der i 1990’erne ikke længere havde 
mulighed for at optage lån for at finansiere støtten 
til det skrantende erhvervsliv, blev i 1990 tvunget 
til at afvikle Råfiskefonden. Da fiskeriet samtidig 
svigtede – dels på grund af overfiskning, dels fordi 
fiskepriserne på verdensmarkedet faldt – gik det 
helt galt med økonomien. Den private gæld begynd-
te på grund af konkurser og offentlige garantier at 
strømme ind i landskassen, udenlandske långivere 
opsagde – ofte med tab – deres lån, og den økonomi-
ske krise ramte bankerne.

Finanstilsynet rejste i 1992 til Færøerne for at 
undersøge bankerne. Konkret stillede tilsynet den 
3. oktober krav til den færøskejede bank Sjóvin-
nubankin om, at banken skulle have tilført 500 
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millioner i ny aktiekapital. Ellers kunne den ikke 
åbne igen den 5. oktober. Da hverken bankens 
færøske aktionærer eller landsstyret kunne stille 
med den nødvendige kapital, blev lagmanden og 
vicelagmanden tvunget til i dyb hemmelighed at 
rejse til Danmark for at bede regeringen om hjælp 
til at redde banken. Den 6. oktober underskrev 
landsstyret en aftale med den danske regering om 
et lån, men samtidig måtte landsstyret acceptere, at 
regeringen reelt satte Færøerne under administrati-
on. Landsstyrets lån skulle overføres til den nyop-
rettede Finansieringsfond af 1992, som fik hoved-
ansvaret for at føre de danske krav til den færøske 
økonomiske politik ud i livet. Dog skulle landsstyret 
godkende fondens initiativer. Fonden skulle ledes af 
en fempersoners bestyrelse, hvor den danske rege-
ring valgte tre, deriblandt formanden. Landsstyret 
skulle vælge to, herunder næstformanden.

I kriseårene 1992-1995 var arbejdsløsheden 
rekordhøj, 24 %, og 13 % af befolkningen flyttede 
væk fra øerne. Derfor måtte landsstyret flere gange 
forhandle med regeringen om nye store lån fra 
statskassen til bankerne eller om at omlægge lands-
styrets andre lån til statslån. Tilsammen blev lands-
styrets lån i statskassen i perioden forøget fra 500 
millioner til knap seks milliarder kr. – heraf blev 2,6 
milliarder indsat som ny aktiekapital i bankerne. 

I begyndelsen accepterede de færøske skatte-
ydere at betale regningen for redningen – også en 
lønnedgang på 8 %. Men løsningerne påvirkede på 
langt sigt de dansk-færøske relationer i en uheldig 
retning. Den anden store færøske bank, Føroya 
Banki, var ejet af Danske Bank. Det var derfor 
hovedaktionæren, Danske Bank, som i 1992 måtte 
tilføre Føroya Banki ny kapital på 332 millioner kr. 
Ledelsen i Danske Bank mente imidlertid ikke, at 
det var helt rimeligt, at Føroya Banki på private 
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vilkår skulle konkurrere med Sjóvinnubankin, der 
fik tilført ny offentlig kapital. Danske Bank foreslog 
derfor Finansieringsfonden, at landsstyret og Dan-
ske Bank foretog et aktiebytte, så landsstyret blev 
hovedaktionær og hovedansvarlig for begge banker. 
Landsstyret stillede sig tvivlende over for forsla-
get, der samtidig ville give rigsmyndighederne og 
Finansieringsfonden kontrol over hele den færøske 
banksektor. På et møde med repræsentanter for 
regering, landsstyre, Finanstilsyn og Danske Bank i 
København den 17. marts 1993 fik lagmanden oplyst 
fra direktøren for Danske Bank, Peter Straarup 
(1951-), at Føroya Banki ikke havde brug for mere 
kapital. Det var en af grundene til, at landsstyret 
den 22. marts 1993 godkendte aktiebyttet.

Det holdt imidlertid ikke. Allerede 14 dage 
senere blev Finanstilsynet i et brev fra Føroya Banki 
orienteret om, at banken ikke kunne opfylde likvi-
ditetskravene i bankloven. Og i september konklu-
derede Finanstilsynet, at Føroya Banki skulle have 
tilført ny kapital på 1,2 milliarder kr. – kapital, som 
landsstyret måtte låne i statskassen.

Samhørighedspartierne sad stadig på den poli-
tiske magt på Færøerne, men de kritiske røster blev 
flere, og protesterne blev mere højlydte. Nu stillede 
kritikerne krav om at undersøge de danske myndig-
heders andel i aktiebyttet. 

På Færøerne førte evalueringen af krisen til, at 
Lagtinget i 1995 vedtog en ny styrelsesordning med 
negativ parlamentarisme (når en regering må gå af, 
hvis den får flertallet i parlamentet imod sig) og klar 
ansvarsfordeling mellem Lagtinget og landsstyret. 
Kollektivt ansvar blev erstattet af ministeransvar-
lighed. Ingen kom dog til at stå til ansvar for den 
katastrofale økonomiske politik, der førte til krisen. 
Anderledes konsekvent var Lagtinget, da det samme 
år enstemmigt vedtog, at landsstyret skulle anmode 

112403_faeroeerne efter freden_cc19_r1.indd   80 02/06/2020   14.23

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



80

vilkår skulle konkurrere med Sjóvinnubankin, der 
fik tilført ny offentlig kapital. Danske Bank foreslog 
derfor Finansieringsfonden, at landsstyret og Dan-
ske Bank foretog et aktiebytte, så landsstyret blev 
hovedaktionær og hovedansvarlig for begge banker. 
Landsstyret stillede sig tvivlende over for forsla-
get, der samtidig ville give rigsmyndighederne og 
Finansieringsfonden kontrol over hele den færøske 
banksektor. På et møde med repræsentanter for 
regering, landsstyre, Finanstilsyn og Danske Bank i 
København den 17. marts 1993 fik lagmanden oplyst 
fra direktøren for Danske Bank, Peter Straarup 
(1951-), at Føroya Banki ikke havde brug for mere 
kapital. Det var en af grundene til, at landsstyret 
den 22. marts 1993 godkendte aktiebyttet.

Det holdt imidlertid ikke. Allerede 14 dage 
senere blev Finanstilsynet i et brev fra Føroya Banki 
orienteret om, at banken ikke kunne opfylde likvi-
ditetskravene i bankloven. Og i september konklu-
derede Finanstilsynet, at Føroya Banki skulle have 
tilført ny kapital på 1,2 milliarder kr. – kapital, som 
landsstyret måtte låne i statskassen.

Samhørighedspartierne sad stadig på den poli-
tiske magt på Færøerne, men de kritiske røster blev 
flere, og protesterne blev mere højlydte. Nu stillede 
kritikerne krav om at undersøge de danske myndig-
heders andel i aktiebyttet. 

På Færøerne førte evalueringen af krisen til, at 
Lagtinget i 1995 vedtog en ny styrelsesordning med 
negativ parlamentarisme (når en regering må gå af, 
hvis den får flertallet i parlamentet imod sig) og klar 
ansvarsfordeling mellem Lagtinget og landsstyret. 
Kollektivt ansvar blev erstattet af ministeransvar-
lighed. Ingen kom dog til at stå til ansvar for den 
katastrofale økonomiske politik, der førte til krisen. 
Anderledes konsekvent var Lagtinget, da det samme 
år enstemmigt vedtog, at landsstyret skulle anmode 

112403_faeroeerne efter freden_cc19_r1.indd   80 02/06/2020   14.23

81

den danske regering om at nedsætte en dommerun-
dersøgelse, der skulle fastlægge et politisk og retligt 
ansvar for aktiebyttet. Den danske regering ville 
– belært af Tamilsagen om familiesammenførin-
ger for flygtninge fra Sri Lanka – ikke acceptere en 
dansk dommerundersøgelse, men det enstemmige 
færøske ønske gjorde, at der i stedet blev foretaget 
en uafhængig ekspertundersøgelse af hele sagen. I 
januar 1998 fremlagde ekspertudvalget en omfatten-
de rapport, der kom med drøje hug til den danske 
regering, Finanstilsynet og Danske Bank, mens det 
blev konkluderet, at landsstyret i 1993 havde købt 
en bank, som det ikke forinden havde modtaget alle 
relevante oplysninger om.

Forholdet mellem Danmark og Færøerne var 
nu blevet så anspændt, at landsstyret den 27. april 
1998 sagsøgte både den danske regering og Danske 
Bank for det beløb, som landsstyret havde lånt fra 
statskassen, og Finansieringsfonden siden havde sat 
i banken efter aktiebyttet. 

Lagtingsvalget den 30. april 1998 bekræftede det 
problematiske forhold mellem Danmark og Færøer-
ne. Det Republikanske Parti blev Færøernes største, 
og selvstændighedspartierne fik flertal i Lagtinget. 
Landsstyrekoalitionen mellem Folkeflokken, Det 
Republikanske Parti og Selvstyrepartiet nedfældede 
for første gang i en samarbejdsaftale, at Færøerne 
skulle etableres som en selvstændig stat. Modellen 
var hentet fra den dansk-islandske forbundslov 
fra 1918, der anerkendte, at Danmark og Island var 
frie og selvstændige stater og forbundet med fælles 
konge og ved forbundsloven. Det er dog væsentligt 
at pege på, at modellen historisk og kulturelt kan 
føres tilbage til tiden før Freden i Kiel i 1814, da 
Færøerne-Norge var forbundet med Danmark ved 
fælles konge.

Det nye landsstyre fik en god start. Den 10. juni 
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1998 blev der efter debat i Folketinget lavet en aftale 
mellem landsstyret og regeringen om aktiebyttet. 
Landsstyret meddelte, at aftalen havde en værdi på 
1,5 milliarder kr., men i virkeligheden var aftalen 
langt mere værd. Sagsanlægget mod den danske 
regering blev samtidig frafaldet, mens regeringen 
overtog sagsanlægget mod Danske Bank. Landssty-
ret fik med aftalen genetableret det fulde ansvar for 
den færøske økonomi.

At aftalen blev så god, hang sammen med, at 
den socialdemokratiske danske regering efter 
folketingsvalget den 11. marts 1998 manglede det 
altafgørende 90. mandat for at kunne fortsætte. Den 
ene af de nyvalgte færøske folketingsmænd, Jóan-
nes Eidesgaard (1951-), valgt for Socialdemokratiet, 
garanterede regeringens fortsættelse, men allerede 
den 26. marts, da Folketingets nye formand skulle 
vælges, stod det klart, at regeringen ikke uden vide-
re kunne forvente Eidesgaards stemme. Han stemte 
nemlig ikke. Efter at afstemningen i Folketinget 
var endt helt lige, 89-89, fordi den anden færøske 
folketingsmand, den borgerlige Óli Breckmann 
(1948-), havde stemt for oppositionens kandidat, 
blev Venstres Ivar Hansen (1938-2003) valgt som ny 
formand ved lodtrækning. Det ville derfor ikke være 
muligt for regeringen at få sin skattereform – pinse-
pakken – vedtaget i Folketinget den 26. juni, hvis Óli 
Breckmann og Jóannes Eidesgaard stemte, som de 
gjorde ved formandsvalget. Aftalen med regeringen 
gjorde, at begge de færøske folketingsmænd undlod 
at stemme. Reformen blev således vedtaget i Folke-
tinget med mindst mulig margin.

Da aftalen mellem landsstyret og regeringen 
blev underskrevet den 10. juni 1998, havde den 
færøske økonomi allerede genvundet sin styrke. De 
to sammenlagte banker havde rekordoverskud og 
tilbagevundet landsstyret den kapital, som den nye 
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ejer havde lånt og siden fået afskrevet af staten. Det 
nye landsstyre havde derfor positive forhåbninger 
før de forestående forhandlinger med regeringen 
om en suveræn færøsk stat.

Da forhandlingerne begyndte i marts 2000, viste 
det sig imidlertid, at landsstyret havde fejlvurderet 
regeringens holdning. Mens landsstyret lagde op 
til en aftale med Danmark om en nedtrapning af 
statskassens støtte til Færøerne – ca. en milliard kr. 
om året – på 15 år, ville regeringen ikke forhandle 
om mere end fire år. Efter fire resultatløse møder 
i København blev forhandlingerne afbrudt den 
26. oktober. Det lykkedes heller ikke at få politisk 
opbakning fra oppositionen på Færøerne til den 
store plan. Lagmanden aflyste derfor planlagte 
folkeafstemninger om en færøsk grundlov og en 
overgangs ordning på vej mod selvstændighed. 
Landsstyret havde overvurderet opbakningen på 
Færøerne samt Folketingets og regeringens velvil-
je. Kort sagt fejlvurderede man både holdning og 
situation.

Landsstyrekoalitionen fortsatte på trods af 
mistet flertal i Lagtinget ved valget i 2002 sin kamp, 
men forgæves. Alligevel satte den dagsordenen i 
flere år. I 2002 lykkedes det landsstyret at reducere 
bloktilskuddet fra Danmark med 366 millioner kr., 
så det i 2002 blev sat ned til 626 millioner kr., og 
der er fortsat mange, som ønsker at reducere det 
yderligere. 

Siden har politiske slagsmål på Færøerne om 
dette spørgsmål mest handlet om bloktilskuddet. 
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Det færøske flag, 
Merkið, blev tegnet 
af færøske studenter 
i København i 1919. 
Færingerne var 
uenige om, hvorvidt 
det skulle erstatte 
Dannebrog. Der var 
politisk turbulens om 
sagen på Olai i 1930, 
da en selvstyremand 
tog Dannebrog ned 
fra flagstangen på 
lagtingshuset og lod 
Merkið hænge ud fra 
et vindue. Briterne 
besluttede den 25. 
april 1940, at færøske 
skibe skulle sejle 
med Merkið, og det 
er karakteristisk 
for færingernes 
ambivalente forhold 
til Danmark, at den 
25. april er officiel 
flagdag. I dag er Merkið 
anerkendt, men der er 
også to fortællinger om 
flaget. Mens Jens Oliver 
Lisberg (1896-1920) 
traditionelt har fået 
hovedæren for at have 
tegnet det, påstod Emil 
Joensen (1891-1975) 
i 1943, at han havde 
tegnet det.
|| Mads Claus 
Rasmussen/Ritzau 
Scanpix

Riges Grundlov synes at lægge op til? Eller om der 
er tale om en afgørelse, som kun det færøske folk 
kan tage? Eller om det har nogen betydning, da 
afgørelsen i praksis vil blive taget af det færøske 
folk? Spørgsmålet har delt vandene. Først mellem 
færøske selvstændighedspartier og den danske re-
gering, men i de senere år mest imellem de færøske 
selvstændighedspartier og samhørighedspartier. 
Planen var, at der skulle være en folkeafstemning 
om en færøsk forfatning i 2018, men uenigheder i 
det politiske system på Færøerne har gjort, at der 
næppe bliver en afstemning foreløbig.

Forløbet viser, at det mere er færøsk end dansk 
holdning, der står i vejen for en folkeafstemning. 
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En ambi
valent for
tælling
Færøsk historieskrivning er – som andre steder og 
i andre lande – barn af en nationalistisk tid, hvor et 
folk forsøger at skabe national identitet. I færøsk 
historieskrivning og -brug er der derfor lagt større 
vægt på den nationale bevægelses kamp for bedre 
rettigheder til færøsk sprog og for større indflydelse 
til Lagtinget på Færøerne, end der har været fokus 
på en intern uoverensstemmelse på Færøerne.

Fx skrev Christian Bærentsen (1862-1944) – den 
eneste færing, der nogensinde blev amtmand (1897-
1911) – om Niels Winther (1822-1892), Færøernes før-
ste rigsdagsmand og lagtingsrepræsentant, i 1902, 
50 år efter Lagtingets genoprettelse i 1852:

”Ham skyldes frem for alle Æren for, at Færøerne 
opnåede sit nye Lagting ved Loven af 26. Marts 1852. 
Det var hans store Fortjeneste, at Lagtinget oprette-
des, inden endnu Reaktionen under det Ørstedske 
Helstatsministerium atter havde vundet nogen 
Magt i Danmark, og at Tinget fik en så forholdsvis 
frisindet Skikkelse, at det (med uvæsentlige Æn-
dringer ved Loven af 15. April 1854) har kunnet 
bestå til den Dag i Dag”.
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Men det hører med til historien, at professionelle 
historikere har modsagt både tilgang og historie-
syn. Den færøske historiker Jákup Thorsteinsson 
(1943-2009) konkluderede i 1990 i sin doktorafhand-
ling med henvisning til Bærentsen:

”Man kan ikke uden videre tildele Winther hoved-
æren for Lagtingets oprettelse i 1852. Nævnte opret-
telse må snarere karakteriseres som et foreløbigt 
slutresultat af et årelangt dansk arbejde på embeds-
mands- og politikerplan, der i hvert fald kan føres 
tilbage til 1843, eller før […]. Der er heller ikke noget 
urimeligt i at se Lagtingets oprettelse som en for-
længelse af det i Danmark i årene 1837-41 indførte 
lokalstyresystem”.

Sjældent, om nogensinde, har færingerne magtet 
at skabe en bred konsensus om betydningen af 
færøske personer, bevægelser eller sprogpolitik. 
Tværtimod bliver alt diskuteret med udgangspunkt 
i modsatte opfattelser. Om det så er de nationale 
helte – fx søhelten Magnus Heinason (1545-1589), 
Nólsoyar Páll, Venceslaus Ulricus Hammershaimb 
og Jóannes Patursson – eller den nationale iden-
titet, sprogets ortografi eller sprogpolitikken. Det 
bliver så heftigt diskuteret ud fra to modsatrettede 
størrelser, samhørighed eller selvstændighed, at 
man indimellem kan komme i tvivl om, hvorvidt 
færinger er enige om noget som helst, hvad angår 
færøsk identitet.

Mens islændingene har deres nationale helte, i 
særdeleshed Jón Sigurðsson, så modtager nogle fæ-
ringer med glæde, andre med vemod, beretningen 
om, at det var Sigurðsson – ikke Hammershaimb 
– der i 1846 konstruerede det moderne færøske 
skriftsprog. Den færøske fortælling afspejler færin-
gernes dobbelte eller ambivalente nationale iden-
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titet. Nemlig en mere selvstændighedsorienteret, 
der i nyere tid har knyttet sin politiske og kulturelle 
identitet til den norrøne arv fra tiden før 1814, og en 
mere samhørighedsorienteret, der i nyere tid i høje-
re grad har knyttet sin politiske identitet til Dan-
marks Riges Grundlov (1849), der trådte i kraft på 
Færøerne i 1850. Færingernes ambivalente forhold 
til Danmark ses også af den marginale tilslutning til 
folkeafstemningerne om ændringer af Grundloven. 
Den dobbelte afhængighed konstituerer i store træk 
den færøske grundfortælling, der ikke udelukkende 
handler om færingernes nationale identitet som et 
helt særligt folk, men i højere grad om de politiske 
konsekvenser, der bør drages.

Det kan ses af den politiske brug af historien i 
begyndelsen af perioden med politiske partier på 
Færøerne efter 1906. Den færøske nationalistleder 
Jóannes Patursson udtalte i 1923 til norske aviser, 
at der var to politiske partier på Færøerne, som 
begge var nationale. I forhold til en mulig genfor-
ening med Norge anerkendte selvstyreformanden 
imidlertid, at Norge, hvor forholdene lignede dem 
på Færøerne, ville være langt farligere for Færøerne 
end Danmark, der var så forskelligt fra Færøerne, 
både erhvervsmæssigt og kulturelt, at det ikke ville 
udgøre en stor trussel mod færingernes traditionel-
le kultur og levemåde.

Det er bemærkelsesværdigt, at udtalelserne 
næsten til forveksling ligner dem, som en af Sam-
hørighedspartiets ledere, Andrass Samuelsen, gav i 
Folketinget i 1923:

”Ogsaa Sambandspartiets Folk er Færinger og 
nationaltsindede Færinger, men vi mener, at vore 
nationale Ejendommeligheder ikke alene kan 
bevares, men kun kan bevares i Samhørighed med 
Danmark”.
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Den færøske forfatter, 
historiker og 
selvstyremand Jørgen-
Frantz Jacobsen (1900-
1938) skrev i 1927, at  
kampen for det færøske 
sprog “for en stor Del 
udførtes af danske 
Mænd”. Med andre 
ord har færøsk sprog 
og kultur også danske 
fædre. Mange danskere 
kender kun Færøerne 
fra Nils Malmros’ 
(1944-) filmatisering 
af Jørgen-Frantz 
Jacobsens gribende 
kærlighedsroman 
Barbara, der er skrevet 
på dansk og udspiller 
sig på Færøerne i 
midten af 1700-tallet.
|| Torben Stroyer/
Jyllands-Posten/Ritzau 
Scanpix

Der er tale om den samme nationalromantik, blot 
med udgangspunkt i forskellige politiske holdnin-
ger. Andrass Samuelsen ville tydeligvis også være 
bange for en tilslutning til Norge, men han ser for-
holdet til Danmark som positivt. Jóannes Patursson 
udtrykker det samme indirekte, men han har tyde-
ligvis en mere ambivalent holdning til Danmark. 
Og en dansk reaktion har naturligvis også været 
ambivalent. Sorenskriver Helms havde tydeligvis 
sympati for selvstyrefolkene, men opfordrede sam-
hørighedsfolkene til at kæmpe for samhørighed. 

På trods af selvstyrefløjens forsøg på at tegne et 
billede af den danske tilstedeværelse på Færøerne 
som hårdhændet og undertrykkende har der i høje-
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re grad været tale om interne færøske uenigheder. 
Selvstændighedsbevægelsen har haft stor tilslut-
ning, når der har været konflikter i fællesskabet – 
Anden Verdenskrig, lægesagen i 1950’erne og krisen 
i 1990’erne – der ofte har været sammenfaldende 
med økonomisk set gode tider på Færøerne. Men 
slående nok har forholdene i fællesskabet normali-
seret sig, når dønningerne har lagt sig.

Det er svært at motivere en hel befolkning til at 
støtte selvstændighed, når den ikke føler reel un-
dertrykkelse af sprog, kultur, økonomi eller politik. 
På det udenrigspolitiske område har færingerne 
endda fået repræsentationer i København, London, 
Reykjavík, Bruxelles, Moskva og Beijing. Modsat 
opstod løsrivelsesbevægelsen, fordi de danske 
rigsmyndigheder indimellem synes at have glemt 
det danske riges koloniale fortid og kun modstræ-
bende anerkender færøske selvstyrekrav. Fx kunne 
Venstres udenrigsminister Kristian Jensen (1971-) 
i en debat om udvidede færøske udenrigspolitiske 
beføjelser i Folketinget i 2015 erklære, at riget kun 
har ”en stemme”, for sådan er det nu engang i ”en 
nation og et kongerige”. En stemme, som dog skulle 
findes i fællesskab.

Det blev selvfølgelig både forstået og misforstået 
på Færøerne.

Udtalelsen minder om en anden Venstremini-
ster, statsminister Niels Th. Neergaard, der i 1923 
erklærede fra samme talerstol, at regeringens poli-
tik var at bevare fællesskabet ”politisk og nationalt, 
mellem Færøerne og Riget”, og at forudsætningen 
var, at ”saavel Grundloven som Rigssproget, det 
danske Sprog, skal bevares som fælles for hele 
Riget”. Den færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacob-
sen mente i 1927, at udtalelsen kunne minde om en 
skoledrengs sætning:
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”I vor By er der en Kirke med to runde Taarne, 
hvoraf det ene er firkantet [...] i den Grad uklar og 
selvmodsigende [...] for at komme udenom det Fak-
tum, at Færingerne er et eget Folk, hvis Nationalitet 
ikke er dansk, men færøsk”.

Eksemplerne viser, at der ud over fortællingen om 
forskellige holdninger til rigsfællesskabet findes en 
anden og mere ensartet fortælling om ét nationalt 
fællesskab. 

En arkivsag
Ingen ved, hvor mange betydningsfulde dokumen-
ter der blev ødelagt i 1673, da de fleste af monopol-
handlens bygninger på Tinganes brændte ned. Men 
i 1856, da monopolhandlen blev nedlagt, besluttede 
man, at alle Færøernes arkiver skulle opbevares i en 
bygning på Tinganes. Her blev monopolhandlens, 
sorenskriverens og fogedens arkiver opbevaret til 
1889, hvor arkivet blev nedlagt, og monopolhand-
lens arkiv sendt til Rigsarkivet i København. Samti-
dig blev sorenskriverens og fogedens arkiver flyttet 
til embedsboliger i Tórshavn.

I 1903 behandlede Lagtinget for første gang byg-
ningen af et arkiv på Færøerne, men det var først i 
1920, at der kom skub i arbejdet. Jóannes Patursson 
foreslog, at Lagtinget skulle foreslå regeringen at 
bevilge 2.000 kr. til at registrere og organisere gam-
le dokumenter og protokoller. Forslaget blev siden 
behandlet i Lagtinget og enstemmigt vedtaget.

Efter at amtmanden havde fået svar fra fogeden 
og sorenskriveren om arkivernes tilstand, foreslog 
han Justitsministeriet, at Statens Arkiver skulle 
stå for dokumenterne. Efter at sagen havde været 
hos rigsarkivaren og landsarkivaren for Sjælland, 
som Færøerne hørte under, rejste en arkivar i 
sommeren 1921 til Færøerne. Hans konklusion var, 
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at dokumenterne ikke blev opbevaret på forsvarlig 
vis, og den bedste løsning var, at de ældste og mest 
uerstattelige arkivalier blev sendt til Danmark. I 
hvert fald midlertidigt. Holdningen var ellers, at det 
var rimeligt at etablere et landsarkiv på Færøerne, 
så historieinteresserede lettere kunne få adgang til 
arkiverne, men da der endnu ikke var et sikkert op-
holdssted til dokumenterne, måtte de ældste doku-
menter sendes til Danmark. I april 1924 tilsluttede 
Justitsministeriet sig den oprindelige anbefaling – 
de ældste dokumenter skulle til Danmark. Der blev 
dog ikke nævnt noget om midlertidighed.

Den lange sagsbehandling førte til, at Lagtinget 
enstemmigt bekræftede beslutningen fra 1920 igen 
sent i 1922, men i april 1924 var der ved at gå politik 
i sagen. Jóannes Patursson skrev til den danske re-
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Danmark blev 
inkluderet i paragraffen 
om antidiskrimination 
i straffeloven i 1987, 
kom de først med i 
det stærkt religiøse 
færøske samfunds 
straffelov i 2006. På 
samme måde blev 
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gering, at han havde hørt, at alle dokumenter fra før 
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ne selv burde opbevare deres dokumenter, hvis de 
var imod at sende dem til Danmark.

I 1924 kom sagen om arkivet igen op i Lagtinget. 
Det blev enstemmigt vedtaget at anmode myndig-
hederne om at standse flytningen af dokumenter 
til Danmark og i stedet opbevare dem i lokaler i 
Tórshavn. Amtmanden sendte den 17. september 
sagen til Justitsministeriet og anbefalede selv, at 
dokumenterne ikke blev flyttet. Regeringen godtog, 
at der blev bygget et arkiv på Færøerne, og i juli 
1932 kunne Færø Amts Arkiv begynde at tage imod 
dokumenter.

Dermed var arkivsagen løst på en tilfredsstil-
lende måde, uden at det kom til en større konflikt. 
Den udviklede sig derfor aldrig til en del af kon-
flikten om samhørighed eller selvstyre, men det 
kunne nemt være sket i den turbulente tid først i 
1920’erne. I første omgang finansierede staten og 
Lagtinget arkivet, men i 1952 tog hjemmestyret over. 

Da Færøernes Landsarkiv i 2007 blev 75 år, 
aftalte de færøske og danske myndigheder samtidig, 
at monopolhandlens mange dokumenter skulle 
tilbage til Færøerne. Med andre ord kunne enig-
hed på Færøerne let overvinde betænkeligheder i 
København.

I Kielerfredens skygge
Freden i Kiel er en af de afgørende begivenheder i 
Færøernes historie. I færøsk tradition er begiven-
heden ofte blevet bedømt og brugt negativt, og især 
i nationalistisk historieskrivning har man hævdet, 
at den danske forhandler Edmund Bourke snød den 
uvidende svenske forhandler Gustaf af Wetterstedt. 
Men måske var der ikke nogen, der blev snydt i 1814, 
og måske ville et andet udfald have været skæbne-
svangert for det færøske samfunds udvikling. Det er 
svært at forestille sig, hvordan Færøernes historie 
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Kun få færinger ønsker, 
at Færøerne skal blive 
en del af EU, men et 
flertal har som danske 
statsborgere valgt det 
røde danske EU-pas 
og fravalgt det grønne 
færøske pas.
|| Rasmus Sand Høyer/
Jyllands-Posten

ville have udmøntet sig, hvis udfaldet af Freden i 
Kiel havde været et andet. Sikkert er det i hvert fald, 
at færøsk selvstændighed ikke var en mulighed. 
Men meget faldt på plads i 1814, da det blev afgjort, 
at Færøerne skulle høre under en svag dansk konge. 

Siden har det skrøbelige fællesskab på trods af 
kriser overlevet i over 200 år – enkelte gange med 
støtte fra den britiske stormagt. En svag og til tider 
magtesløs eller ligeglad dansk nationalstat har kun 
sjældent og modstræbende brugt magt til at standse 
færingernes trang til sproglig, kulturel eller politisk 
anerkendelse. Derfor er det næppe helt usandsyn-
ligt, at vi i fremtiden vil se en slags union mellem 
to ligestillede parter under en fælles krone. Der er 
dansk præcedens for det – tænk blot på Island i 1918 
og den dansk-norske personalunion før 1814. Også 
Slesvig-Holsten – hvor Kiel ligger – var i personal-
union med Danmark i årene 1460-1864. Det færøske 
hjemmestyres udvidede beføjelser på det udenrigs-
politiske område med repræsentationer i forskelli-
ge hovedstæder i hele verden er måske et skridt på 
vejen.

Selv om det færøske samfund under hjemme-
styreordningen har gennemgået en bemærkelses-
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Da Frederik 9. (1899-
1972) var på Færøerne 
i 1959, blev han godt 
modtaget, også i 
Klaksvík. Kongen 
lovede, at Fonden til 
Fædrelandets Vel, som 
han var værge for, 
skulle betale til den 
nye kirke i Klaksvík. 
Christianskirken, der 
blev indviet i 1963, er 
ofte blevet opfattet som 
en forsoningsgave  
– efter lægestriden –  
fra kongeriget til 
den oprørske by. 
Færingerne har altid 
haft et godt forhold til 
det danske kongehus, 
mens de er mere delte i 
forhold til den danske 
enhedsstat.
|| Stig Nørhald/Ritzau 
Scanpix

værdig samfundsmæssig, kulturel og økonomisk 
udvikling fra et fattigt fiskersamfund i 1930’erne 
til et topmoderne velfærdssamfund i 2020, har 
færingerne altid haft et ambivalent forhold til hjem-
mestyreloven. Og det på trods af, at lovens rammer 
siden 1948 er udvidet så meget, at man med fuld ret 
kan spørge, om Danmark stadig er en enhedsstat.

Under Krimkrisen i 2014, da Rusland besatte og 
annekterede Krim, der tilhørte Ukraine, satte EU 
handelssanktioner i værk mod Rusland. Færøerne, 
der har hjemmestyre og ikke er medlem af EU, var 
på samme tid sanktioneret af EU, hvor Danmark er 
medlem. Baggrunden var uenighed med andre kyst-
nationer – og EU – om fordelingen af makrelkvoter. I 
den prekære situation havde Færøerne paradoksalt 
nok mulighed for at forhandle om eksport af fisk 
med Rusland, hvor Færøerne i øvrigt har en af sine 
repræsentationer. Situationen viser de store uden-
rigspolitiske muligheder, hjemmestyreloven har 
givet Færøerne, og den sætter spørgsmålstegn ved 
ideen om en dansk enhedsstat. Og den illustrerer, at 
der måske i fremtiden kan opstå konflikter mellem 
rigsdelene.

Den republikanske færøske folketingsrepræ-
sentant Magni Arge (1959-) inviterede i 2018 den 
afsatte catalanske præsident og separatistleder 
Carles Puigdemont (1962-) på besøg i Folketinget og 
til Færøerne. Efter den catalanske folkeafstemning 
den 1. oktober 2017 om løsrivelse fra Spanien havde 
Puigdemont været tvunget til at leve i eksil i Belgien. 
Formålet med besøget var at skabe opmærksomhed 
om den spanske regerings hårdhændede adfærd 
over for de catalanske separatister, der vandt den 
folkeafstemning, som Spaniens regering havde 
erklæret ulovlig. Samtidig ønskede man at skabe 
opmærksomhed om selvbestemmelsesretten og de 
færøske separatisters kamp for selvstændighed. 
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I 2016 besluttede 
statsminister Lars 
Løkke Rasmussen 
(1964-), der er gift 
med færøske Sólrun 
(1968-), at statslige 
institutioner i riget 
skulle hejse de færøske 
og grønlandske flag 
på de respektive 
nationaldage. På 
Færøerne kritiserede 
nogle, at der skulle 
flages på Olai, den 29. 
juli, og ikke flagdagen 
den 25. april, men mest 
opmærksomhed fik 
det, at flere danske 
institutioner – også på 
Færøerne – havde 
anskaffet et flag 
med forkert 
farvesammensætning. 
Her ses det forkerte 
flag ved Københavns 
Universitet.
|| Kris Kjær Nielsen/
Ritzau Scanpix

Færøske unionister brugte derimod besøget som 
eksempel på den store frihed, de færøske separa-
tister – i modsætning til catalanske – havde til at 
fremme deres sag.

Færinger har ofte et udpræget ambivalent for-
hold til Danmark og danskere, men mange færinger 
føler også, at danskere har et ambivalent forhold til 
færinger. I kølvandet på krisen i 1990’erne hævdede 
den færøske separatistleder Høgni Hoydal (1966-), at 
danskerne malede det idylliske og romantiserende 
naturbillede af jordbundne færinger, men samtidig 
blev færinger i dansk dagspresse beskrevet som 
overforbrugende luksusdyr, der ødslede danske 
penge væk. Naturligvis er ambivalensen komple-
mentær og gensidig.

Da den danske professor i statskundskab Mar-
lene Wind (1963-), der var meget skeptisk over for 
både catalanske og andre selvstyrebevægelser, i for-
bindelse med Carles Puigdemonts besøg i 2018 blev 
spurgt, hvorfor Danmark i modsætning til Spanien 
havde givet områder som Færøerne og Grønland 
selvstyre, svarede hun: ”Fordi de er meget fattige, 
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og faktisk er vi ligeglade med dem”. Hun tilføjede, 
at Grønland og Færøerne fik så mange penge fra 
Danmark, at de aldrig ville blive selvstændige. Hun 
beklagede senere udtalelsen, men på Færøerne sad 
mange tilbage med en følelse af, at hendes udtalel-
ser afspejlede den ligegyldighed og uvidenhed, som 
mange danskere har i forhold til Færøerne.

Selv når de danske myndigheder oprigtigt 
forsøger at fremme fællesskabet, går det galt. I 2016 
bestemte Lars Løkke Rasmussens regering, at dan-
ske institutioner skulle flage med det grønlandske 
og det færøske flag på deres respektive nationalda-
ge. Det var utvivlsomt en god idé, da stort set alle 
færinger havde anerkendt det færøske flag. Pro-
blemet var blot, at ikke alle på Færøerne var begej-
strede for, at regeringen havde valgt, at det færøske 
flag skulle til tops på den uofficielle nationaldag 
Olai den 29. juli – og ikke på flagdagen den 25. april. 
Kontroversen viser, at grupperinger på Færøerne 
ikke ønskede, at den danske regerings gode idé 
skulle blive en succes. De fik en uventet gave, da det 
viste sig, at flere danske institutioner i 2016 flagede 
med et flag, der havde farverne i forkert rækkefølge. 
Kritikere udlagde uheldet som manglende respekt 
eller ligegyldighed.

Måske vil en virkelig union mellem to økono-
misk og politisk ligestillede dele lægge en dæmper 
på færingernes og danskernes ambivalente forhold 
til hinanden. En union spiller i hvert fald sammen 
med en lang fortrængt tradition i det danske rige og 
vil være helt i pagt med Kielerfredens ånd.
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Videre læsning
Joensen, J.P.: Fra bonde til fisker. Studier i overgangen 
fra bondesamfund til fiskersamfund på Færøerne. Føroya 
Fornminnissavn 1987
En kort afhandling med selvstændige kapitler om det færøske 
samfunds overgang fra bondesamfund til fiskerisamfund.

Sølvará, Hans Andrias: The Rise of Faroese Separatism. 
Danish-Faroese relations from 1906-1925 and the 
radicalization of the national- and home rule question. 
Faroe University Press 2016
Engelsksproget afhandling om de politiske relationer mellem 
Danmark og Færøerne – især med henblik på udviklingen af 
den færøske selvstændighedsbevægelse i 1906-1925.

Thór, Jón Th., Daniel Thorleifsen, Andras Mortensen og 
Ole Marquardt (red.): Naboer i Nordatlanten. Færøerne, 
Island og Grønland. Hovedlinjer i Vestnordens historie
gennem 1000 år. Faroe University Press 2012
En bred fremstilling af de vestnordiske landes historie i 1.000 
år, der også inddrager den norske og danske sammenhæng. 

Thorsteinsson, Jákup: Et Færø som Færø. Studier i 
Færøernes forfatningsmæssige stilling i forhold til 
Danmark 1834-1852. SNAI – North Atlantic Publications 
and Aarhus University Press 1990
Doktorafhandlingen behandler grundigt Færøernes 
forfatningsmæssige stilling, da demokratiet og Grundloven 
kom til Danmark og Færøerne. Bogen belyser emnet ud fra 
færøsk, rigsdansk og europæisk sammenhæng.

Østergaard, Uffe: ”Færøerne – nation eller stat?” i 
Udenrigs 1 2008
Artiklen sætter fokus på den særlige færøske problematik 
om nation eller stat i det danske rige og giver en udmærket 
indsigt i problematikken.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende 
litteratur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, 
ligesom der er noter til bogen.
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Efter Napoleonskrigene 
(1804-1815) blev der 
tegnet et helt nyt 
europæisk kort. Mens 
den store europæiske 
fredsaftale efter 
Napoleonskrigene 
blev indgået mellem 
stormagterne på 
Wienerkongressen 
i 1815 – se bagsidens 
illustration – så blev 
den skandinaviske 
fred aftalt i Kiel i 1814. 
Wienerkongressen 
skulle afslutte den store 
krig, mens Kielerfreden 
skabte grundlaget for, 
at de skandinaviske 
lande kunne leve roligt 
og fredeligt side om 
side. Danmark kom 
bedre end frygtet ud 
af krigen og blev mod 
forventning en stat 
med besiddelser i 
Nordatlanten. 
|| Det Kgl. Bibliotek
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