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Kronikkin hjá Thorkild Kjær-
gaard varð prentað í Jyllands-
Posten 29. juli 2016. Høvið var, at 
danska stjórnin hjá Lars Løkke 
Ras mussen hevði avgjørt, at allar 
al mennar danskar flaggstengur í 
konga ríkinum skuldu hátíðar-
halda ríkis felagsskapin við at 
flagga við føroyska flagginum 
ólav søku dag, 29. juli, fyrstu ferð í 
2016. 

Grundgevingarnar hjá Thor-
kild Kjærgaard eru fleiri, men tær 
kunnu í høvuðsheitum sigast at 
byggja á tvær tilgitingar. Onnur 
bygg ir á tann veruleika, at 
norrønt mál fór fyri bakka í 
Orkn oyum og Hetlandi, sum 
danski kongurin pantsetti til 
skotska kongin í 1468-69, meðan 
hetta ikki hendi í Føroyum, sum 
vóru verandi undir undir donsk-
um valdi. Tilgitingin hjá Thorkild 
Kjær gaard er, at hesi politisku til-
knýtini til tvey heilt ymisk ríki, 
eisini var sjálv orsøkin til, at 
lagnur nar hjá mentanunum vóru 
so ymiskar. Hin tilgitingin er, at 
veru ligur vandi var fyri, at Før-
oyar, Ísland og Grønland komu 
undir bretskt yvirvald undir 
friðar sam ráðingunum í Kiel í 
1814, og at tað fullkomiliga hevði 
gjørt enda á mentanum og málum 
í øllum trimum oyggja sam feløg-
unum. Tað undirliggjandi sjónar-
mið ið hjá Thorkild Kjærgaard er, 
at danska hjálandaveldið í mun til 
bretska heimsveldið – kanska bert 
av máttloysi – viðurkendi tjóð-

skap arlig, málslig og politisk ser-
rættindi innanfyri danska ríkið.

Spurningurin er, um hesi uppá-
hald og tilgitingar hjá Thorkild 
Kjær gaard eru í samsvar við veru-
leikan.

Úr Orknoyum til Føroyar

Samanberingin millum Orknoyar 
og Hetland øðrumegin og Før-

oyar tykist ikki vera heilt sann-
førandi.

Orknoyar og Hetland, sum 
eins og Føroyar vórðu bygdar av 
víking um um ár 800, komu undir 
bretska kongin í 1468-69. Helst 
var tað tann lítla fjarstøðan til 
skotska meginlandið, sum hevði 
við sær, at skotar í hópatali bú-
settu seg í Orknoyum og í Het-
landi. Longu undan 1600 var til-

flyt ing in so stór, at norrønt mál 
kom undir trýst av skotskum 
máli, sum eisini var málið hjá 
teim um ráðandi í oyggjunum. 
Einki bendir á, at forboð ella 
kúgan hevði við sær, at norrønt 
mál kom undir trýst í oyggjunum. 
Held ur var tað tætta sosiala sam-
bandið millum norðbúgvarnar og 
teir nógvu skotsku tilflytararnar – 
m.a. sæst hetta í rættiliga nógvum 

blandaðum giftarmálum – sum 
hevði við sær, at norrønt mál kom 
und ir trýst. Tað var hendan stóra 
skotska tilflytingin, sum hevði við 
sær, at norrønt mál eisini hvarv 
sum talumál í Orknoyum og í 
Het landi miðskeiðis í 18. øld.

Í Føroyum var støðan heilt 
øðr vísi. Meðan tað bert vóru ein-
ar 17 kilometrar frá skotska 
megin landi num til Orknoyar, 

Mýtan um ta føroysku 
lagnustundina í 1814

 og tann veruliga søgan um bretsku 
bjargingina av danska ríkisfelagsskapinum

Í einum kronikki herfyri helt danski søgufrøðingurin Thorkild Kjærgaard uppá, at vóru Føroyar komnar undir 
bretskt vald í 1814, so høvdu hvørki føroyskt flagg, føroyskt mál ella føroyskt sjálvstýri verið til; bert Union 
Jack, enskt og full integratión í bretska heimsveldið; síðan eisini í ES, sum Føroyar tó høvdu verið gjørdar 

leysar aftur av við Brexit. Tað sama hevði verið galdandi fyri Grønland og fyri Ísland, sum tí heldur ikki hevði 
verið til sum sjálvstøðugt ríki. Men er hetta nú heilt so einfalt, sum Thorkild Kjærgaard fær tað til at ljóða?

Útgrevstur í Skara Brae í Orknoyggjum. Saman við Hetlandi komu Orknoyggjar longu í 1468-69 undir bretska kongin. Men bretar tykjast ongantíð veruliga hava verið áhugaðir í at 
leggja Føroyar undir seg eisini

Mynd: Shutterstock
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haðani síggjast kundist til Het-
lands, so var haðani einki at síggja 
og einar 170 kilometrar at sigla til 
Før oyar. Bæði í mun til Skotland 
og Danmark vóru Føroyar landa-
frøði liga sæð ein fjarur útjaðari, 
sum var lítið ávirkaður av politisk-
um miðdeplum. Tann landa frøði-
liga treytaða frástøðan til Dan-
mark hevði við sær, at eingin 
nevni verd donsk tilflyting var í 
Før oy um, sum kundi havt lagt 
sama trýst á føroyskt mál á sama 
hátt sum tann ovurstóra skotska 
til flyt ingin í Orknoyum og í Het-
landi gjørdi. Kortini hvarv før-
oyskt skriftmál úr Føroyum 
aftaná 1500 og varð eins og 
norrønt í Orknoyum og í Het-
landi bert varðveitt sum talumál 
mill um vanliga fólkið. Umleið 
1750, tá ið norrønt hvarv úr 
Orkn oyum og Hetlandi, var før-
oyskt talumál so hótt av donskum 
talu máli, at Jens Christian Svabo í 
1782 helt, at best hevði verið at 
latið tað so illa farna føroyska 
talu málið farið fyri bakka og um-
framt danskt skriftmál eisini tikið 
danskt mál til sín sum talumál í 
Før oyum.

Helst var tað tann stóra frá-
støðan til tølandi politiskar mið-
deplar, sum gjørdi, at føroyskt 
yvir livdi 18. øld, meðan norrønt í 
Orkn oyum og í Hetlandi ikki 
gjør di tað. Kanska var tað eisini 
júst hesin munurin, sum gjørdi, at 
føroyskt varð bjargað og endur-
reist, meðan hini bæði málini 
doyðu út. Tí meðan tað rational-
istiska 1700-talið, sum Jens 
Chris tian Svabo virkaði í, ikki 
legði stóra herðslu á forn og 
marg inal iseraði mál, ið ikki høvdu 

so stórt “rationelt” virði, so legði 
tað romantiska 1800-talið stóra 
herðslu á júst hesi fornu upp-
runa mál ini. Og tann romantiska 
norrøna rørslan í 1800-talinum 
stuðlaði eisini undir endur reisan-
ina av føroyskum máli.

Hesi viðurskifti benda greitt á, 
at ein samanbering millum Orkn-
oyar og Hetland, sum liggja 
tættari at skotska meginlandinum, 
og Føroyar, sum liggja langt frá 
øll um politiskum miðdeplum, 
ikki er so heilt einføld at gera. 
Verri er, at tað er ógvuliga trupult 
at gita um lagnuna hjá føroyskum 
máli aftaná 1814, um Føroyar tá 
skuldu verið komnar undir 
bretskt vald, við at samanbera við 
gongd ina í Orknoyum og í Het-
landi, sum veruliga vóru komnar 
undir skotsku krúnuna eini 350 
ár framman undan, t.e. í 1468-69. 
Hendan samanberingin verður 
ikki minni einføld, tá vit vita, at 
norrønt mál var burturdottið í 
Orkn oyum og í Hetlandi nakað 
væl áðrenn 1814.

Hesar samanberingar verða 
har umframt neyvan til nakað 
annað enn ivasom git hjá Thorkil 
Kjer gaard, git, sum enntá eru 
spunnin rundanum eina rættiliga 
ósann líka – kontrafaktiska – 
“hend ing”, tí tað, at Føroyar 
komu undir bretskt vald í 1814 
var neyvan nakað alternativ til, at 
tær vórðu verandi undir donskum 
valdi.

Friðurin í Kiel og tær 
Norðuratlantisku oyggjarnar
Thorkild Kjærgaard staðfestir 
sjálv ur, at tað vóru bretar, sum í 

evstu løtu undir friðar sam ráð ing-
unum í Kiel í døgunum frá 10. til 
15. januar í 1814 syrgdu fyri, at 
Før oyar, Ísland og Grønland vóru 
ver andi undir donskum valdi, og 
ikki komu undir bretskt vald. 
Framman undan høvdu sigurs-
harr ar nir í Napoleonskríggjunum 
undir leiðslu av Bretlandi longu 
góð tikið, at Svøríki, sum hevði 
ver ið sameint við Bretland í kríg-
num móti Fraklandi og tess sam-
eindu, skuldi fáa Noreg frá Dan-
mark, ið hevði verið sameint við 
tað síðan tapandi Frakland. Men 
bretar vildu hinvegin ikki, at 
Eystur sjóvarstórveldið Svøríki 
eisini skuldi fáa tær Norður-
atlantisku oyggjarnar, Føroyar, 
Ís land og Grønland, sum søguliga 
høvdu hoyrt til Noregi, tí harvið 
hevði Svøríki eisini blivið til eitt 
Atlantarhavsstórveldið, ið kundi 
geva bretum stórar trupulleikar. 
Tí skuldu bretar í síðstu løtu, út á 
nátt ina 15. januar 1814, havt 
syrgt fyri, at eitt undantak varð 
sett í grein 4 í tí svensk-danska 
sátt málanum, har tað varð stað-
fest, at Norðuratlantisku oyggjar-
nar ikki skuldu latast til svensku 
krúnuni saman við Noregi. Tær 
skuldu vera verandi undir einum 
veik um donskum kongsveldi, sum 
bretar ongar trupulleikar fóru at 
fáa av.

Tað skuldi havt verið bretin 
Ed ward Thornton, sum saman 
við tí danska sam ráð ingar leiðara-
num Edmund Bourke stóð fyri 
sám ráð ingunum millum Bretland 
og Danmark í Kiel, ið skuldi havt 
fingið sviar til at góðtaka, at tað 
skuldi koma at standa í sátt-
málanum millum Svøríki og Dan-
mark, ið tingast varð um sam-
stundis í Kiel, at danir skuldu lata 
alt kongaríkið Noregi – “Grøn-
land, Føroyar og Ísland undan-
tiknar” – til svenska kongin.

Tað er vert at gera vart við, at 
einki í hesi tilgiting, sum upp-
runa liga varð sett fram í eini 
grein frá 1979 hjá danska Grøn-
lands søgufrøðinginum Finn Gad, 
bend ir á, at nakar vandi var fyri, 
at oyggjarnar kundu verið komn-
ar undir bretskt yvirvald. 
Tvørtur ímóti staðfesti Finn Gad 
í 1979 í greinini, sum Thorkild 
Kjær gaard sipar til, at bretar 
ongan tíð settu fram hasa hugsan-
ina – tvørturímóti. Men spurn-
ing urin er, um Finn Gad yvir-
høvur hevur rætt í, at tað vóru 
bretar, sum syrgdu fyri, at oyggj-
ar nar vóru verandi undir donsk-
um valdi.

Trupulleikin er, at hendan til-
gitingin hjá Finn Gad ikki sam-
svarar við keldurnar. Í fyrsta lagi 
er einki prógv fyri, at bretar 
høvdu nakran leiklut í teimum 
av gerð um í Kiel í 1814, sum 
førdu til, at orðini “Grønland, 
Før oyar og Ísland undantiknar” 
út móti morgni 15. januar, stutt 
fyri, at báðir friðarsáttmálarnir 
vórðu undirskrivaður, vórðu sett 

inn í grein 4 í friðarsáttmálanum 
mill um Svøríki og Danmark, sum 
sviin Gustav Wettersted og Ed-
mund Bourke samráddust um, 
har tað annars varð staðfest, at 
danski kongurin skuldi lata alt 
konga ríkið Noregi til svensku 
krúnu na. Í øðrum lagi vita vit frá 
svenska samráðingarleiðaranum 
Gustav Wettersted, at einsamalli 
stig takarin til tað seint íkomna 
ískoytið um tær Norðuratlantisku 
oyggj ar nar í grein 4 í friðar sátt-
mála num millum Svøríki og Dan-
mark var danski samráð ingar leið-
ar in Edmund Bourke. Hetta 
upp lýsti Gustav Wettersted enntá 
í einum brævi til svenska uttan-
ríkis ráðharran Lars Engstrøm 16. 
januar 1814. Gustav Wettersted 
upp lýsti harumframt í hesum 
sama brævinum til Lars Eng-
strøm, at hann (Wettersted) ikki 
dugdi at síggja nakra grund til at 
seta seg upp ímóti hesum ynski-
num hjá Edmund Bourke.

Tá Gustav Wettersted ikki 
dugdi at síggja nakra grund til at 
seta seg upp ímóti ískoytinum, so 
skal tað óivað setast í samband 
við, at sviar longu í upprunaligu 
krøv um sínum frá 10. januar 
týðiliga høvdu skilmarkað konga-
rík ið Noregi sum fastlands 
Noregi, og at teir tí ongantíð 
høv du havt ætlanir um at krevja 
nak að annað frá donsku krúnuni 
enn fastlands Noregi. Hetta var 
eisini tann fatan, sum bretar 
høvdu av krøvunum hjá svium 
mót vegis danska kongaríkinum. 
Har um framt er tað greitt, at 
longu í 1810, tá bretar tóku á seg 
at verja Norðuratlantisku oyggj-
ar nar móti krígsins ræðuleikum, 

so var tað samstundis staðfest, at 
oyggjarnar hoyrdu til Danmark – 
Noreg varð ikki nevnt í tekstinum 
– og at tær tí skuldu latast aftur til 
Dan mark eftir kríggið. Hetta 
seinasta er eisini nakað, sum Finn 
Gad beinleiðis staðfestir í síni 
grein frá 1979. Í hesum Order in 
Council frá 7. februar 1810 høvdu 
bretar eisini kunngjørt, at tær 
Norður atlantisku oyggjarnar 
vóru undir donskum yvirræði og 
tær fóru tí ikki eftir kríggið at 
verða limaðar inn í bretska 
heims veldið. Niðurstøðan er tí, 
sum Ole Feldbæk sigur, at tað 
ongantíð hevði verið hugsanin, at 
tær Norðuratlantisku oyggjarnar 
skuldu loysast frá tí donsku 
krúnu ni. Tey seint innsettu orðini 
um tær Norðuratlantisku oyggj-
ar nar, sum Edmund Bourke fekk 
undir tøku frá svium fyri at fáa inn 
í sátt málan, skulu bert síggjast 
sum ein neyvari nágreining av 
hug takinum kongaríkið Noregi, 
sum í svenskum eygum ongantíð 
hevði sipað til annað enn fastlands 
Noregi.

Thorkild Kjærgaard roynir 
eisini at styrkja sína fatan av, at 
Før oyar, Ísland og Grønland vóru 
í stórum vanda fyri at koma undir 
bretskt yvirræði við at sipa til 
donsku oynna Helgoland, som 
varð tikin av bretum í 1814. 
Thor kild Kjærgaard ger hesa til-
sip ing ina uttan nakað fyrivarni, 
men samanberingargrundarlagið 
er ógvuliga ivasamt. Bretar her-
settu undir Napoleonskríggjunum 
tey donsku hjálondini í India og í 
Vesturindia umframt Anholt og 
Helgo land, men tað var bert tann 
her naðarliga ómetaliga týðandi 

Napoleon Bonaparte hevði Danmark í sínum parti, og tí máttu danir eisini bøta, 
tá Napoleon tapti kríggið. Danmark misti Noreg, men varðveitti Norðuratlantisku 

oyggjarnar Føroyar, Ísland og Grønland
Mynd: Málningur eftir Andrea Appiani

Fríðrikur 6. var danskur kongur í 1814, tá friðaravtalan í Kiel varð gjørd, og Danmark 
misti Noreg til Svøríki

Mynd: Málningur eftir Friedrich Carl Gröger
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oyggin Helgoland, ið liggur tætt 
við innsiglingina til Elben, sum 
ikki varð latin aftur til Danmark í 
1814. Allar hinar donsku oyggjar-
nar, sum bretar høvdu hersett 
und ir krígnum, vórðu latnar aftur 
til Danmark. Hetta var eisini í 
sam svar við almenna bretska 
friðar politikkin, sum var at lata 
hersett øki aftur eftir kríggið. Tær 
Norður atlantisku oyggjarnar 
vóru hin vegin ongantíð hersettar 
av bretum, sum harumframt 
viður kendu danskan yvirvaldsrætt 
í oyggjunum; ein danskan yvir-
valds rætt, sum sostatt eisini skuldi 
endur reisast í Norðuratlantisku 
oyggj unum eftir kríggið. Tær 
Norður atlantisku oyggjarnar 
vóru sostatt í eini heilt serstakari 
støðu, sum als ikki kann saman-
berast við Helgoland ella við tey 
her settu donsku hjálondini, sum 
eisini vórðu latin aftur til danska 
rík ið eftir kríggið.

Einki prógv er fyri, at bretar 
nakrantíð royndu at lima Føroyar 
inn í bretska ríkið. Tvørturímóti 
høvdu teir longu í 1810 alment 
giv ið til kennar, at teir fóru at lata 
tær Norðuratlantisku oyggjarnar, 
sum høvdu verið undir bretskari 
verju meðan kríggið leikaði á, aft-
ur til Danmark eftir kríggið. Tað 
er heldur einki prógv fyri, at 
bretar høvdu nakran leiklut í 
sam ráðingunum millum danir og 
sviar, sum førdu til, at tær 
Norður atlantisku oyggjarnar í 
1814 vórðu verandi undir donsk-
um valdi. Tað var heldur ikki 
neyðugt hjá bretum at leggja seg 
út í lagnuna hjá teimum Norður-
atlantisku oyggjunum, um teir 
skuldu havt viljað forðað fyri, at 
Svøríki fekk fótafesti í Norður at-
lands havinum, tí svenska krúnan 
hevði ongantíð sett fram krav um 
at fáa nakað annað frá Danmark 
enn fastlands Noregi. Sambært 

keld unum var lagnan hjá Norð-
ur atlantisku oyggjunum nakað, ið 
danir og sviar samdust um, men 
týð andi hevur tað helst verið, at 
tað ikki var í stríð við bretsk 
áhugamál.

Í søguligum høpi eru hinvegin 
eins og í 1814 fleiri dømi um 
vant andi bretskan áhuga fyri at 
lima Føroyar og hinar norður-
atlant isku oyggjarnar, ið valla 
høvdu nakran serligan her nað ar-
ligan týdning, inn í bretska ríkið.

Bretskur og svenskur áhugi 
fyri Føroyum
Í 1524 og í 1536, tá donsku kong-
ar nir Kristian annar og Kristian 
triði royndu at pantseta bæði 
Før oyar og Ísland til enska 
kongin Henrik áttanda, t.e. nær-
um royndu at geva oyggjunum 
eina líknandi politiska lagnu, sum 
Krist ian fyrsti hevði givið Orkn-
oy um og Hetlandi í 1468-69, 
takk aði Henrik áttandi nei til 
bæði tilboðini.

Góð hundrað ár seinni, í 1658, 
hevði danski kongurin Fríðrikur 
triði verið til reiðar at lata svenska 
kongi num Karl Gustav Føroyar 
fyri at bjarga Bahus Len, men tað 
var heldur ikki eitt tilboð, sum 
Karl Gustav góðtók. Eins og 
undir tingingunum í Kiel í 1814 
var áhugin hjá svensku krúnuni 
fyri Føroyum til at síggja burtur 
frá.

Í árunum 1785-1813 vóru fleiri 
upp skot um at leggja Føroyar og 
Ís land undir bretskt vald løgd fyri 
bretsku stjórnina, men tey vórðu 
øll vrakað av bretsku stjórnini. 
Heldur ikki hernaðarligi týdn ing-
ur in av oyggjunum, sum ofta hev-
ur verið hildin at vera ein av ger-
andi grund til, at bretar løgdu seg 
uppí lagnuna hjá oyggjunum, 
tykist hava spælt nakran leiklut í 

bretsku støðutakanini. Áhugin 
fyri oyggjunum var stórt sæð ikki 
til staðar.

Tvørturímóti staðfestu bretar 
longu í 1810, at Danmark hevði 
yvir valdsrættin yvir teimum 
Norður atlantisku oyggjunum; og 
teir hjálptu føroyingum at fáa 
vør ur til Føroyar, eins og teir 
høvdu gjørt í 1679, tá Danmark 
orsakað av krígnum við Frakland 
og Svøríki heldur ikki megnaði at 
røkja hesar skyldurnar mótvegis 
Før oyum.

Minni um bretska hjálp undir 
Napoleons kríggjunum, har bretar 
høvdu eina samsvarandi støðu, 
stóðu fesk í minninum hjá før oy-
ingum undir fyrra heimskríggi, tá 
ið bretar loyvdu ávísa skipaferðslu 
til Føroya at leggja inn í Halifax í 
Kanada til eftirlit heldur enn ta 
lívs hættisligu leiðina inn í bretsk-
ar havnir, har týskir kavbátar 
hóttu. Eins og undir Napoleons-
kríggjunum høvdu bretar tá held-
ur ongar ætlanir um at lima Før-
oyar inn í bretska ríkið, men teir 
løgdu seg eins og undir Na po-
leons  kríggjunum eftir at virða 
dansk an yvirvaldsrætt í Norð ur-
at lants havinum. Í Før oy um kom 
hetta heilt týðiliga til sjóndar 
gjøgnum bretska konsulin í Havn, 
sum kravdi, at allir fyrispurningar 
frá føroyingum til bretsku ríkis-
stjórnina skuldu góðkennast av 
amt manninum.

Eisini í 1940, tá ið bretar aftur 
kendu seg noyddar til at leggja 
seg út í viðurskifti í teimum 
Norður atlantsku oyggjunum, 
hesaferð við beinleiðis herseting 
av Føroyum, sum nú fingu øktan 
her naðarligan týdning fyri 

bretska avbyrgingarpolitikkin 
mót vegis Týsklandi, góvu teir 
døn um, ið hesaferð beinleiðis 
sam starvaðu við Týskland, lyfti 
um, at Føroyar skuldu latast aftur 
til Danmark eftir krígslok; eitt 
bretskt lyfti, sum varð hildið, 
hóast leiðandi sameindir norð-
menn í London fegnir høvdu sæð 
Før oyar sum ein part av Noregi 
eftir kríggið.

Í størri søguligum høpi tykist 
bretski stórveldapolitikkurin 
mót vegis Danmark heilt miðvíst 
hava miðað ímóti at verja tann 
ríkis felagsskap, sum sambært 
Thor kild Kjærgaard var bjarg að-
ur í seinastu løtu út móti morgni 
15. januar 1814. Tað hevur valla 
held ur verið ein tung uppgáva, tí 
áhugin fyri Norðuratlantisku 
oyggju num yvirhøvur var ikki 
stórur. Einans av hesi orsøk 
stend ur tann dramatiska frá søgn-
in hjá Thorkild Kjærgaard um 
lagnu stund Føroya, sum í januar í 
1814 vóru á veg undir bretskt 
vald, men sum í evstu løtu vórðu 
bjarg aðar undan mentanarligum, 
tjóð skaparligum og politiskum 
undirgangi undir bretskum yvir-
ræði, rættiliga veik. Harumframt 
er tað einki í teimum varðveittu 
søgu ligu keldunum, sum bendir á, 
at bretskir myndugleikar í 1814 
høvdu nakrar ætlanir um at taka 
Føroyar frá Danmark – heldur 
tvørtur ímóti. Anna Agnarsdóttir, 
sum er professari í søgu við uni-
versi tetið í Reykjavík, staðfestir í 
nýggj um stórverki um evnið í 
tíðar skeiðinum 1772-1820, at 
bretar ongantíð ætlaðu at lima 
Ísland (og Føroyar) inn í tað 
bretska ríkið, at bretar heldur ikki 

lóg liga kundu gera tað, so leingi 
nevndi Order in Council frá 7. 
februar 1810 var í gildi, og at 
bretska verndin av oyggjunum 
týði liga merkti, at tær fóru at vera 
latn ar aftur til Danmark eftir 
krígg ið. Tann veruliga søgan um 
Friðin í Kiel er við øðrum orðum 
neyvan so dramatisk og lagnu-
kend, sum Thorkild Kjærgaard 
vil vera við.

Men neyvan hevði tað verið 
nak ar ríkisfelagsskapur at há-
tíðar hildið 29. juli, um tað ikki 
var fyri bretum.

Samanberingin millum 
Bretland og Danmark
Skuldi tað kortini verið hent – 
sum altso ongar ábendingar eru 
um – at Føroyar í 1814 gjørdust 
ein partur av bretska heims veldi-
num, so ber illa til at gera eina 
niður støðu um, at føroysk mentan 
og mál í so fall hevði fingið somu 
lagnu sum norrøn mentan og mál 
fingu í Orknoyum og í Hetlandi, 
har tey fullu burtur um 1750.

Tað er eisini vert at leggja 
merki til, at mentanarliga, tjóð-
skapar liga og politiska fjølbroytni 
undir tí bretsku krúnuni er nakað 
fjøl broyttari enn Thorkild Kjær-
gaard tykist vilja vera við – kanska 
er tað eisini fjølbroyttari enn 
undir donsku krúnuni. Kanal-
oyggj ar nar og Man, sum eru 
“Crown Dependencies”, hava t.d. 
ymisk sløg av sjálvræði undir tí 
bretsku krúnuni. Tynwald tingið 
(sama orð sum tað íslendaska 
Thing vellir), sum kann førast 
aftur til eina norrøna siðvenju frá 
979, stjórnar t.d. enn lokalum 

Karl 13. var svenskur kongur í 1814, tá Noreg varð lagt undir svensku krúnuna og hann 
sostatt eisini bleiv kongur av Noregi. Sviar tóktust bert vera áhugaðir í at fáa norska 
fastlandið undir svenskt ræði – oyggjarnar í Norðuratlantshavi høvdu ongan áhuga
Mynd: Málningur eftir Karl Frederik von Breda
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viður skiftum á Man. Tað upp runa liga 
málið, Manx, er – hóast tað er hótt – 
saman við bretskum enn alment mál á 
oynni, sum hev ur havt sítt egna 
almenna flagg síðan 1932. Oyggin er 
heldur ongantíð vorðin partur av 
Evrope iska Samveldinum saman við 
Bretlandi, og hon verður tí heldur ikki 
limað útaftur úr sam veldinum sum ein 
avleiðing av fólka atkvøðuni um Brexit. 
Á Kanal oynni Jersey, har franskt er al-
ment mál saman við enskum, er støð an 
á leið tann sama. Bæði Jersey og 
Guernsey, sum hevur eina líknandi 
støðu við lokalum sjálvs avgerðarrætti 
undir bretsku krúnu ni, hava sítt egna 
alment viðurkenda flagg, og hvørgin av 
oyggju num er limur í tí Evro pe iska 
Samveldinum.

Eitt annað dømi er, at bretska hjá-
landið Newfoundland, sum hevði eitt 
fólkatal, ið var væl lægri enn tað í 
Íslandi, longu í 1832 fekk viðurkent 
sjálvstýri við lokal ari stjórn. Í 1907 fekk 
New found land viðurkent støðu sum 
sjálv støðugt ríki undir bretsku krúnu ni, 
nakað, sum Ísland ikki fekk viðurkent 
undir donsku krúnu ni fyrr enn 11 ár 
seinni. Hesa støðu brúkti 
Newfoundland til á fólkaatkvøðu í 
1948 – t.e. fýra ár seinni enn Ísland – at 
loysa full komiliga frá Bretlandi – men 
bert fyri árið eftir at gera New found-
land til ein landslut í Kanada.

Mentanarliga og politiska fjølbroytni 
undir bretsku krúnuni verð ur úr einum 
ríkis felags skaps sjón ar horni ikki minni 
áhugavert av, at vit ítøkiliga vita, at 
føroysk sjálv stýrisfólk bæði í 1920- og í 
1930-árunum, tá ið danskir myndug-
leikar framvegis sýttu fyri at viðurkenna 
Føroyum egið flagg og lokalt sjálvstýri, 
m.a. vístu til ymiskar sjálv stýrisskipanir 
undir bretsku krúnuni; m.a. varð víst til 
Kanaloyggjarnar, Jersey og til oynna 

Man. Tað er ikki minni áhugavert, at 
tað var ein bretsk av gerð undir seinna 
heimskríggi, sum viðurkendi føroyska 
flaggið 25. apríl 1940 – átta ár eftir at 
Man hevði fingið sítt flagg viður kent – 
meðan danski amtmaðurin mót mælti.

Helst er mentanarliga og politiska 
fjølbroytni undir donsku krúnuni ikki 
so fjøltáttað sum undir tí ensku.

Niðurstøða

Bretar hava ikki bert vegna Dan mark 
vart ríkisfelagsskapin, tá ið danskt vald 
ikki megnaði tað, men teir hava eisini 
givið íblástur og stuðul til føroysk sjálv-
stýris fólk, ið hava roynt at sann føra 
dansk ar ríkismyndugleikar um, at teir 
áttu at viðurkent føroyingum størri 
tjóðskaparligt og politiskt sjálv ræði. Í 
veruleikanum ber til at siga, at uttan 
bretar hevði eing in ríkisfelagsskapur 
verið at há tíðar hildið 29. juli og kanska 
hevði heldur einki føroyskt flagg ella 
nakað føroyskt sjálvstýri verið at 
hátíðarhildið hjá føroyingum og 
dønum, um tað ikki var fyri bretsku 
hersetingina av Føroyum í 1940-45. 
Tað var helst ongantíð nakar vandi fyri, 
at Føroyar gjørdust partur av bretska 
heims veldinum; tvørturímóti var ríkis-
felags skapurin neyvan til uttan bretska 
heimsveldið; ja, onkuntíð tykist 
bretskur kongur hava forð að fyri, at 
danskir kongar avreiddu Føroyar og 
Ísland til Bretland.

Kanska er danskt máttloysi ein av 
grundunum til, at Føroyar eftir tógv ið 
stríð fingu tryggjað tjóð skap arlig og 
politisk rættindi í danska ríkinum, men 
bretskur stór politikkur hevur hinvegin 
bjargað ríkisfelagsskapinum frá at fara í 
upploysn orsakað av donsk um máttloysi 
ella ítøkiligum æt lan um um at upploysa 
felags skapin.

Høvuðsstaðurin á Guernsey, St. Peter Port, avmyndaður frá 800 
ára gamla skansanum Castle Cornet. Bretsku kanaloyggjarnar 

Guernsey og Jersey hava sjálvsavgerðarrætt á nógvum økjum, eru 
ikki limir í ES og hava franskt sum høvuðsmál saman við enskum

Mynd: Shutterstock
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