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Færøerne efter freden
”I har glemt os”. Sådan sagde Guðrið Højgaard, chef for Visit Faroe
Islands, da Danmark under Coronakrisen igen åbnede for rejser
til Tyskland, Norge og Island. Glemt var Færøerne, og det er et godt
billede på forholdet mellem Færøerne og Danmark. Færinger føler sig
overset, mens danskere tager Færøerne for givet.
Forfatter Hans Andrias Sølvará forklarer om det dansk-færøske
forhold i bogen Færøerne efter freden og tager læseren med tilbage
til en detalje i 1814. I Kielerfredens traktat blev der i al hast og til
allersidst indsat en parentes, der gjorde øerne danske – ikke norske.
Måske derfor fortrænger en del danskere øernes eksistens, og netop
derfor har øerne fået lov at udvikle sig i dansk ubemærkethed. Ofte
har forholdet været fredeligt, men der har også været mange dramatiske episoder. Om læger, politik og flag.
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”Forholdet mellem Danmark og Færøerne er interessant, fordi det kaster
lys på en del af det danske kongeriges mangfoldige og ofte glemte fortid.”
”I den danske offentlighed har der altid været stor opmærksomhed på
Grønland, mens Færøerne ikke har nydt samme bevågenhed. Opmærksomheden blusser ofte først op, når der er konflikter mellem Danmark
og Færøerne. Dem har der været flere af. Så bliver debatten ofte meget
forenklet og konfliktoptrappende. Med bogen vil jeg gerne nuancere
og kvalificere debatten om det dansk-færøske fællesskab med et større
historisk perspektiv.”

Bogen sælges også i abonnement
på unipress.dk/abonnement

Kontakt
Hans Andrias Sølvará
Tlf.: +298 292583
hansas@setur.fo

Peter Bejder, forlagsredaktør
Tlf.: 53 55 01 59
Mail: pb@unipress.au.dk

Om forfatteren

Hans Andrias Sølvará er professor i historie ved Færøernes
Universitet.

Projektet 100 danmarkshistorier
er støttet af A.P. Møller Fonden

Om serien

Færøerne efter freden er 35. bog i forlagets serie 100
danmarkshistorier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen
Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
Se mere på 100danmarkshistorier.dk

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

