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Útdráttur 
Þessi meistararitgerð fjallar um félagið De Danske Atlanterhavsøer sem starfrækt var í 

Danmörku í 17 ár, frá árinu 1902 til 1919.  Tilgangurinn með þessum skrifum er að varpa 

ljósi á tilurð og starfsemi þessa félags.  Það er upphaflega stofnað til að sporna við sölu á 

dönsku eyjunum í Vestur Indíum, þ.e. St. Thomas, St. Croix og St. Jan.  En eins og nafnið 

gefur til kynna þá snerist starfsemin ekki eingöngu um eyjarnar suður í hafi heldur var 

mikið gert til að dreifa upplýsingum um hinar þrjár Atlantshafseyjarnar, Færeyjar, 

Grænland og Ísland.  Hér er fjallað um þau áhrif sem þessi danski félagsskapur hafði á 

eyjarnar í fjarska sem tilheyrðu danska ríkinu á þessum tíma og hvernig saga þess 

þróaðist.  Forvitnilegt er að fræðast um hvernig sjálfstæðisbarátta Íslendinga fléttast inn í 

starfsemi félagsins og í því samhengi að skoða tengslin á milli baráttu Dana fyrir 

endurheimt Suður-Jótlands annars vegar og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga hins vegar.  

Félagið gaf út félagsblað, Atlanten, sem birti margar áhugaverðar greinar frá eyjunum í 

Atlantshafi, um lífið og tilveruna þar og varpaði einnig fram hugmyndum um hvað hægt 

væri að gera til að bæta kjör eyjaskeggja. Foreningen De Danske Atlanterhavsøer líður 

undir lok í sinni upprunalegu mynd í kjölfarið á sölu dönsku vesturindísku eyjanna í mars 

1917 og við sjálfstæði íslendinga 1. desember 1918.  Það lifir þó áfram í breyttri mynd 

og þjónar nú Dönum búsettum erlendis um heim allan undir heitinu Danes Worldwide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 4 
 
 

Utdrag 
Denne avhandlingen tar for seg Foreningen De Danske Atlanterhavsøer som eksisterte i 

Danmark i 17 år fra 1902 til 1917.  Hensikten med oppgaven er å kaste lys over 

foreningens opprinnelse og virksomhet.  Foreningen er opprinnelig etablert for å 

forhindre salget av de danske vestindiske øyene, St. Thomas, St. Croix og St. Jan.  Som 

navnet indikerer, dreiet virksomheten seg ikke kun om de vestindiske øyene, men man la 

også stor vekt på å spre opplysninger om de tre øvrige øyene i Atlanterhavet, Færøyene, 

Grønland og Island, som hørte til det danske riket på dette tidspunktet.  Jeg vil drøfte 

innflytelsen som denne danske foreningen hadde på disse øyene i Atlanterhavet og 

hvordan foreningens tilværelse utviklet seg.  Det er interessant å se hvordan islendingenes 

selvstendighetskamp flettes inn i foreningens virksomhet, og i den sammenhengen se 

nærmere på forbindelsen mellom danskenes kamp for å få Sønderjylland tilbake på den 

ene siden og islendingenes selvstendighetskamp på den andre siden.  Foreningen ga ut et 

medlemsblad, Atlanten, som ofte inneholdt mange interessante artikler om livet og 

tilværelsen på øyene, og forslag for å forbedre innbyggernes vilkår i Atlanterhavet.  

Foreningen De Danske Atlanterhavsøer avslutter sin opprinnelige virksomhet kort tid 

etter salget av de vestindiske øyene i mars 1917 og Islands selvstendighet i desember 

1918.  Foreningen lever på en måte fortsatt, den endret sitt navn til Dansk Samvirke i 1919 

og til Danes Worldwide i 1998, men den er i dag en aktiv forening som betjener dansker 

som bosatt er over hele verden.    
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Foreningen De Danske Atlanterhavsøer avsluttet sin virksomhet for omtrent ett hundre 

år siden etter 17 års virksomhet, 1902-1919. Det ser ikke ut til at det har vært skrevet mye 

om denne foreningen gjennom tidene.  Jeg har lest og skrevet en del om danske kolonier 

i mine studier til nordisk master og på et tidspunkt ble jeg gjort oppmerksom på denne 

foreningen i forbindelse med salget av de danske vestindiske øyene.  Det var nemlig ett 

av foreningens mål, å kjempe mot salget av øyene, i og med at Danmark hadde mistet alle 

koloniene de hadde underlagt seg i forskjellige deler av verden, unntatt Grønland og St. 

Thomas, St. Croix og St. Jan i Vestindia.  Det var dog ikke bare de vestindiske øyene man 

skulle ta seg av, det kommer jo frem av foreningens navn.  Foreningen skulle også tenke 

på de tre øyene i Nord Atlanten som hørte til det danske kongeriket, nemlig Færøyene, 

Grønland og Island. 

 Det er mange spørsmål som reises angående denne gamle foreningen.  Jeg vil 

forsøke å finne svar på dem i denne avhandlingen, spørmål som: Hva var grunnen til 

foreningens stiftelse?  Hvem var menneskene bak stiftelsen?  Hvordan spilte den sin rolle?  

Hvordan ble den mottatt?  Hvorfor opphørte virksomheten? 

 Det fantes sikkert flere motiver for stiftelsen av Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer, men er det ikke selvsagt å tro at en av hovedidéene var å bevare det som 

gjenstod av det gamle danske imperiet?  Det stemmer i hvert fall med tankegangen hos 

mennene som stod bak foreningens stiftelse. Derimot var denne tankegangen stikk 

motsatt av nasjonalismen som nå var på vei å bli dominerende og som til slutt førte til 

foreningens nedleggelse.  Man kan sannsynligvis finne flere bi-motiver for stiftelsen, 

noen som å forsikre danskenes adgang til prosjekter, styrke arbeidslivet i landene osv.  

 I denne sammenhengen vil jeg begynne med et tilbakeblikk på tidligere 

publikasjoner, prøve å finne ut hva man har skrevet om Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer de siste hundre årene.  I forlengelse av det vil jeg se nærmere på mennene 

bak foreningens stiftelse samt forhistorien og virksomheten i de snaut 17 årene foreningen 

var aktiv og hvorfor den ble avviklet. Jeg vil også belyse medlemsbladets (Atlanten) rolle 

i foreningens virksomhet.  Til slutt håper jeg å kunne analysere svarene jeg kommer frem 

til slik at vi får en sannferdig og riktig konklusjon. 
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1.2. Formål 
Formålet med denne avhandlingen er å studere foreningens historie for å finne ut om dens 

tilværelse hadde noen innflytelse på utviklingen av kontakten mellom Danmark og de 

fjerne Atlanterhavsøyene.  Jeg vil gjerne peke på foreningens rolle og betydning i 

forbindelse med øyenes utvikling og dens påvirkning på konklusjonen. 

 Det ser ut som dokumentasjonen om foreningen er ganske tynn og mangelfull.  

Den vesentligste kilden er medlemsbladet Atlanten, som foreningen utga til medlemmene 

i 15 år, fra 1904 til 1919.  Bladet finnes nå lett tilgjengelig i elektronisk utgave, for 

eksempel på timarit.is.  Jeg synes det er en spennende oppgave å grave dypere i 

foreningens virksomhet og prøve å finne svar på de spørsmålene som her er blitt satt fram.  

Det virker som det mangler en utførlig forskning angående foreningens tilværelse og 

funksjon, men det er noe jeg vil se nærmere på i denne oppgaven.  Det vil bli interessant 

å finne ut hvordan foreningen klarte seg opp gjennom årene og om den klarte å sette et 

preg på historien. 

 

2. Teori – Metode 

2.1. Problemformulering 
I denne oppgaven vil jeg se nærmere på Foreningen De Danske Atlanterhavsøers 

virksomhet, grunnen til dens stiftelse, mennene bak stiftelsen, hvordan ble foreningen 

mottatt i det danske samfunnet og på Atlanterhavsøyene?  Hvilken rolle spilte foreningen 

og hvorfor ble den nedlagt?  For å få svar på disse spørsmålene, må vi se nærmere på det 

som foregikk i det danske samfunnet på dette tidspunktet.  Nasjonalismen var på vei opp 

under første verdenskrig og det er klart at en forening som Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer ikke passet inn i denne ideologien.  Kolonialismen var på vei ut, men 

foreningen ble jo stiftet omkring Danmarks kolonier og lydriker for å styrke kontakten 

mellom herreriket og deres tilhørere.  Etter å ha hatt konservative regjeringer de siste 

årtiene får Danmark en venstreregjering i 1901.  Med denne endringen har de herrene 

som stiftet foreningen kanskje ikke hatt like sterk innflytelse i den politiske debatten som 

før.  Foreningen skulle jo ikke være politisk, men likevel ble aktive politikere sterkt 

knyttet til foreningens virksomhet. Mange akademikere og forskere kom etter hvert inn i 

styret, og de hadde ofte et annet syn på sakene som ble drøftet på foreningens møter.  Til 

sist førte denne situasjonen til foreningens opphør. 
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I kapittel 3 vil jeg begynne med å lete etter tidligere publikasjon om foreningen 

og finne ut av hva den innebærer.  Så vil jeg fortelle om mennenne som stod bak 

foreningens stiftelse og hvilke motiv de hadde for stiftelsen.  Jeg vil analysere foreningens 

virksomhet og se på medlemsbladets rolle, hva slags artikler ble det trykt, hvilke 

saksområder som ble diskutert og om alle øyene ble behandlet likt.  Jeg vil prøve å skjelne 

diskursen i begynnelsen av 1900-tallet, hva tenkte man og hva visste man om disse øyene.  

Hvilken betydning hadde Foreningen De Danske Atlanterhavsøer i dansk samfunn og 

hvorfor ble den opphørt.  I kapittel 4 vil jeg fortelle om medlemsbladet Atlanten, hvilken 

rolle det spilte, hva slags artikler ble utgitt og hvilken påvirkning det hadde på den 

økonomiske og kulturelle utviklingen på øyene.  I kapittel 5 vil jeg analysere oppgaven 

og til slutt vil jeg redegjøre for konklusjonen. 

 

3. Foreningen De Danske Atlanterhavsøer 

3.1. Tidligere publikasjon 
Foreningen De Danske Atlanterhavsøer eksisterte i nesten 17 år.  Den var ganske aktiv i 

denne perioden, publiserte et medlemsblad og holdt mange møter, styremøter, 

diskusjonsmøter og forelesninger.  Likevel så ser det ut som det ikke har vært skrevet 

mye om denne interessante foreningen.  Den største kilden kommer fra foreningens 

medlemsblad Atlanten, hvor man kan følge med artikler og diskusjoner om forholdene i 

Danmarks fire fjerne landsdeler på alle områder.  Dessuten finnes det en del artikler og 

bøker hvor navnet på foreningen forekommer, men blir ellers ikke omtalt eller diskutert 

nærmere.  

 For et par år siden ble det utgitt en bok på engelsk av Bo Poulsen, lektor på 

Aalborg Universitet, Global Marine Science and Carlsberg - The Golden Connections of 

Johannes Schmidt (1877-1933). I denne boken finnes det i kapittel 7 et avsnitt som heter 

Foreningen De Danske Atlanterhavsøer og kapittel 9 handler om salget av de danske 

vestindiske øyene og motstanden fra danske havforskere, mange av dem var medlemmer 

av foreningen.  Der får vi et godt innblikk i foreningens situasjon i forkant av salget av 

øyene i 1916-17.   Bo Poulsen opplyser også at kapittelet som dekker de politiske 

aspektene ved den danske havvitenskapens nærvær i de danske vestindiene finner sin 

opprinnelse i arkivene til Foreningen De Danske Atlanterhavsøer, som inkluderer 
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referater både fra styret og fra generalforsamlinger samt medlemsdokumenter og 

brevbøker.  Noe materiale ble også hentet fra bind av medlemsbladet Atlanten.1 

I 2017 ble det utgitt et fem binds verk, Danmark og kolonierne, som behandler 

Danmarks rolle i den europeiske kolonialisme.  Dette er en veldig omfattende litterær 

produksjon som omfatter Danmarks kolonihistorie ganske nøye, noe som ikke hadde vært 

gjort ordentlig før.  Hvert bind handler om en koloni, dvs. India, Afrika, Vestindia og 

Grønland, men det første bindet gjør rede for Danmark som kolonimakt.  I bindet om 

Vestindia finnes det viktige opplysninger om salget av de vestindiske øyene, som var jo 

en av de viktigste sakene Foreningen De Danske Atlanterhavsøer arbeidet med, men 

foreningen blir likevel ikke nevnt i denne boken. 

 Den danske forfatteren Emma Gad var sterkt involvert i foreningens virksomhet.  

Hun ble innmeldt i 1910 og allerede året etter satt hun i styret for foreningens islandske 

avdeling. Hun var den eneste kvinnen av 15 styremedlemmer.  Grunnen til at hun satt i 

styret av den islandske avdelingen kan være at som formann for Kunstflidsforeningen var 

hun særlig interessert i islandske kvinners utdannelse.  Hun arbeidet "med uddannelse af 

kvinder fra Island, Vestindien og Sønderjylland, hvor mange fik et frit ophold på flere 

måneder på Kunstflidsforeningens kurser."2  Jeg har nylig læst Emma Gads biografi som 

ble utgitt i 2005.  Den har tittelen Alle tiders Emma Gad, skrevet av Mette Winge. Der 

forteller man om alle de foreningene hun var aktiv i, for eksempel Kvindelig 

Læseforening, Dansk Kvindesamfund, Danske Dramatikeres Forbund, 

Kunstflidsforeningen, Kvindeudstillingen og Kvindernes Handels- og Kontoristforening, 

men man nevner ikke hennes rolle i Foreningen De Danske Atlanterhavsøer.  Jeg tror 

ikke det er på grunn av at foreningen ikke var betydningsfull nok, heller at dens rolle er 

sin barns tid.  Koloniene er noe man ikke vil akseptere i dag og i de siste årtiene har man 

villet glemme tiden da Danmark var en kolonimakt. 

 Stort sett finnes det ikke mye opplysninger om Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer foruten det som ble skrevet i medlemsbladet Atlanten og noen artikler 

som finnes på internett eller i tidsskrifter, slik som Nationaløkonomisk tidsskrift hvor man 

kan finne en artikkel om Foreningen De Danske Atlanterhavsøer i Bind 3 fra 1904.  

 Fra Islands side blir foreningen omtalt i dr. Valtýr Guðmundssons biografi av Jón 

Þ. Þór som ble utgitt i Island i 2004.  Der skriver man om dr. Valtýs deltakelse i 

 
1 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 34-35 
2 https://www.emmagad.dk/foreninger/1911-de-danske-atlanterhavsoer.html 
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Foreningen De Danske Atlanterhavsøers virksomhet og nevner bl.a. at Valtýr var 

medlem av styret for den islandske seksjonen og at han var med og editerte artikler som 

handlet om islandske interesser og skrev også selv en artikkel om islandsk næringsliv og 

en annen om bruk av gjødsel i Island.  Senere (1915-1917) skrev han en lang artikkel om 

den første verdenskrigs påvirkning på Island.  Men det var ikke lang tid før foreningens 

opphør.  På generalforsamlingen i april 1919 tilhørte de danske vestindiske øyene ikke 

lenger Danmark, og Island var blitt selvstendig. Da syntes man at det ikke lenger var 

grunn til å fortsette foreningens virksomhet uforandret.  Den fikk et nytt navn, Dansk 

Samvirke, og medlemsbladet Atlanten fantes ikke lenger.  Dette ble slutten på Valtýr 

Guðmundssons deltakelse på dette omraadet.3 Dr. Valtýr Guðmundsson var medlem av 

styret for Islands seksjonen fra begynnelsen til 1904 og igjen fra 1906 til foreningens 

opphør i 1919.   Finnur Jónsson og Þorvaldur Thoroddsen var også ganske aktive i 

foreningens virksomhet.  I året 2010 ble det utgitt en bok om Þóra Pétursdóttir 

Thoroddsen (1847-1917) skrevet av Sigrún Pálsdóttir, men Þóra var gift med Þorvaldur 

Thoroddsen.  I boken, Þóra biskups og raunir íslenskrar embætttismannastéttar, kan man 

lese at høsten 1904 ble Þóra bedt av Valtýr Guðmundsson om å skrive en artikkel i 

Atlanten om husflid på Island fordi han selv ikke kunne gjøre det.4 

3.2. Mennene bak foreningens tilværelse 

Hvordan ble så foreningen etablert og hvorfor?  Det var om kvelden den 19. oktober 1901 

på Restaurant Wivel i Tivoli parken i København innvielsesmøtet av Foreningen De 

Danske Atlanterhavsøer fant sted.  Det var særlig tre menn som var den drivende kraften 

bak foreningens stiftelse, nemlig H.N. Andersen, C.F. Drehsel og Arthur Feddersen.  

Dette skriver Bo Poulsen i sin bok Global Marine Science and Carlsberg - The Golden 

Connections of Johannes Schmidt (1877-1933) og han fortsetter:   

The idea of the society was to promote the development of those parts of 
Denmark, which were situated within the perimeter of the Atlantic Ocean, far 
away from mainland Denmark.  In other words, the society would promote the 
possibilities and virtues of the Faroe Islands, Iceland, Greenland and the Danish 
West Indies.  28 businessmen, navy officers, scientists and politicians joined 
forces.5  

 
3 Jón Þ. Þór, Dr. Valtýr - ævisaga, 2004, s. 301-302 
4 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskups og raunir íslenskrar embættismannastéttar, 2010, s. 198 
5 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 195 



 

 10 
 
 

Det ble her lagt grunnlaget for en sterk forening som skulle gjøre seg gjeldende innenfor 

det danske kongeriket og som ville styrke båndene mellom dets ulike landsdeler. 

Hans Niels Andersen (1852-1937) var en dansk ervervsmann og grunnlegger av 

Østasiatisk Kompagni. I nettavisen Søfart ble det den 9. april 2017 utgitt en kort artikkel 

om H.N. Andersens interesse for de vestindiske øyene.  Når slaveriet ble opphevet på 

øyene i 1848 og på nesten samme tidspunktet hadde man fått ny kunnskap om å utvinne 

sukker av roer, ble det store endringer av øyenes status.  De bidro ikke lenger til en 

lønnsom forretning med handel over Atlanten, men ble i stedet en utgift for Danmark.   

Økonomisk set stod det helt galt til på øerne ved 1900-tallets begyndelse. Kort tid 
efter at amerikanerne forgæves havde forsøgt at købe øerne i 1902, nedsattes en 
kommission i Danmark, der via forskellige initiativer skulle skabe bedre balance 
mellem udgifter og indtægter på de tre øer. På samme tid stiftede en gruppe 
driftige mænd foreningen <De danske Atlanterhavsøer>; en interesseorganisation, 
som skulle styrke forbindelserne mellem Danmark og de danske kolonier i 
Atlanten, nemlig Island, Færøerne, Grønland og De Vestindiske øer, med henblik 
på økonomisk udvikling. Blandt initiativtagerne var Østasiatisk Kompagnis (ØK) 
stifter, den indflydelsesrige H.N. Andersen. For netop at styrke båndene indsatte 
Andersen – som han havde lovet, hvis salget blev opgivet i 1902 – en 
pendulerende kuldamper mellem Danmark og St. Thomas.6   

Andersen så trolig en stor økonomisk mulighet med en regelmessig sjøfartshandel 

mellom de danske vestindiske øyene og i denne sammenhengen var det viktig å beholde 

dem under dansk kolonimakt.  Man kan si at han var en stor tilhenger av imperialismen.  

Stiftelsen av Foreningen De Danske Atlanterhavsøer var en del av denne hensikten. Han 

fant en praktisk løsning på vegne av et konsortium av ledende danske banker, fabrikanter 

og skipseiere. Under forutsetning av at øyene forble på danske hender, lovet Andersen å 

lage en investeringsordning, hvor det ville bli satt opp en månedlig dampskipstjeneste 

mellom København og St. Thomas for å øke Atlanterhavshandel. Handelen skulle komme 

fra nye investeringer i plantasjer og havneanlegg. I alle fall ble planen om å selge øyene 

til USA forlatt i 1902.7  Dette var altså året 1902, men i 1915 hadde Andersen skiftet 

mening.  Ifølge Bo Poulsen er danske historikere ikke enige i hvilken rolle Andersen 

spilte i salget av øyene, noen er til og med av den meningen at han var imot salget i 1916.  

Poulsens konklusjon er at Danmarks rikeste forretningsmann, H.N. Andersen, har spilt en 

besynderlig rolle i 1916 ettersom han var en av veldig få av regjeringens rådgivere 

 
6 www.soefart.dk/article/view/421284/kuldamperne_skulle_give_en_ny_storhed_til_st_thomas 
7 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 194 
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vedrørende salget.  "Andersen and East Asiatic Company kept a low public profile while 

behind the scenes Andersen secured his business interests in the draft treaty between 

Denmark and the USA".8  

Christian Frederik Drechsel (1854-1927) var sjøoffiser og havnekaptein.  I 

tidsskriftet Ísafold skriver man om Drechsels besøk til Island.  Der forteller man at 

marinbiologen C.F. Drechsel var kommet til Island for å undersøke fiskeri og at han skal 

prøve å få den danske statskassen til å støtte seilasen av et dampskip til Island to ganger 

i måneden for å kjøpe fersk fisk og eksportere den på is til England.   Hensikten med 

marinbiologens besøk er meget rosverdig og kan bli særlig viktig for Islands fiskeri og 

for fiskeribøndenes økonomi.  Kaptein Drechsel er villig til å holde et foredrag angående 

denne saken og vil man forklare senere om de ulike momentene i denne velferdssaken.9   

Det er klart at Drechsel kjenner til fiskerisituasjonen på Island og er beredt til gi 

råd angående behandling av fersk fisk.  Det samme kan man si om Arthur Frederik 

Feddersen (1835-1906) som skrev en bok om sin tur til Island i 1885.  Han var utdannet 

naturvitenskapsmann og var hele sitt liv sterkt involvert i fiskerisaker, skrev flere bøker 

om det, deltok i stiftelsen av flere fiskerforeninger og var Fiskeritidendes redaktør, men 

det var et tidsskrift utgitt av Danmarks fiskeriforening. 

Det er en innflytelsesrik gruppe menn som stod bak foreningens stiftelse.  

"Leading Danish marine scientists, fishermen, ship owners, bankers, politicians and the 

more national conservative segments in Danish society shared a belief that Denmark had 

a role to play in the Atlantic Ocean far beyond the borders of present day Denmark".10   

Alle disse mennene hadde  forbindelse til havet, enten gjennom handel eller fiskeri eller 

vitenskapelige havundersøkelser.  De anså det som særdeles viktig at Danmark ville 

beholde makten over de fjerne landsdelene slik at de kunne fortsette med sine 

virksomheter og vitenskapelige undersøkelser.  Man hadde i flere år hatt forhandlinger 

med USA om salget av de danske vestindiske øyene og hadde endelig kommet fram til 

en traktat i 1901 som det amerikanske senat hadde vedtatt.  Det danske Folketinget vedtok 

også traktaten med et stort flertall "…but then came the vote of the second chamber, that 

of Landstinget.  The seats in the Landstinget were elected by the landed elite and the 

wealthy classes in the cities, which led to a conservative dominance, and Landstinget 

 
8 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 247 
9 Ísafold, 42. tölubl. 11. júlí 1894, s. 167 
10 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 192 
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repudiated the ratification of the treaty."11  Det er tydelig at de som hadde den politiske 

makten var også enig i hensikten med stiftelsen av Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer. 

I medlemsbladet Atlanten forteller man om et møte den 18. oktober 1901 i Wivels 

Lokale og at det var blitt organisert av herrene Børgesen, Schrøder, Petersen og 

Westermann (se neste side).  Dette stemmer ikke helt overens med det som Poulsen 

skriver, men forklaringen kan være ulik vektlegging på personene.  Poulsen skriver at 

møtet fant sted den 19. oktober, men det må være feil.  Det er usannsynlig at man har 

holdt møter både den 18. og den 19. oktober om stiftelsen av en ny forening.  

3.3. Foreningens stiftelse og virksomhet 

Foreningen De Danske Atlanterhavsøer ble stiftet i København den 16. desember 1902.  

I begynnelsen av det 20. århundre nærmet den store vestlige makten seg høydepunktet av 

imperialistisk ambisjon, kolonisering, og dominerte hvert eneste hjørne av jorden.  I 

mellomtiden var den bittelille danske makt i ferd med å avvikle sin siste tropiske koloni, 

de danske vestindiske øyene.  Som det står i foreningens lov så var dens oppgave å styrke 

forbindelsene mellom Danmark og de fjernere deler av riket, dvs. Færøyene, Grønland, 

Island og Dansk Vestindia, men var dens mål ikke likevel å bevare det som gjenstod av 

det gamle danske imperiet?  I Nationaløkonomisk tidsskrift kan man lese:  

Paa en Række private Møder have en Del kendte Mænd med Kendskab til og 
Interesse for Island, Færøerne, Grønland og Dansk Vestindien drøftet spørgsmålet 
om, hvad der kunde gøres for at knytte Rigets forskellige Dele sammen med 
fastere Baand end hidtil, og Forhandlingerne førte til Foreningens Stiftelse den 
16. December 1902.  Men først d. 16. Januar i Aar traadte Foreningens offentlig 
frem.12  

I medlemsbladet Atlanten kan man også lese om dette møtet:   

Med disse Mænd, som nu alle findes i Foreningens Bestyrelse, holdt Indbyderne 
fra forrige Møde et nyt Møde den 16de Decbr. 1902 i Købmandsskolens Lokale.  
Efter at Professor Westermann havde gjort nærmere Rede for den eventuelle 
Forenings Maal, henstillede han til Udvalget at danne Foreningen og konstituere 
sig som Bestyrelse.  Dette skete ogsaa, idet Foreningen blev dannet under navnet: 
De danske Atlanterhavsøer, og et forelagt forslag til Love blev drøftet og foreløbig 
vedtaget.13 

 
11 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 193-4 
12 Nationaløkonomisk tidsskrift, Bind 3, række, 12 (1904), H.H., Foreningen »De danske 
Atlanterhavsøer«, s. 201-202 
13 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 25 
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 Den 30. mai 1903 ble det avholdt et møte med formennene og nestformennene i 

de fire seksjonenes styrer hvor man drøftet muligheten for offentlighetens inntredelse i 

foreningen samt hovedlinjene angående utgivelse av et medlemsblad.  Det var på et 

styremøte den 26. september samme år at man vedtok foreningens endelige lov.14 

 Forhistorien går faktisk litt lengere tilbake i tiden ifølge medlemsbladet Atlanten:   

Efter Indbydelse af D´Hrr. Bibliotekar, mag.scient. F. Børgesen, Forstander L. 
Schrøder, Grosserer Holger Petersen og Professor T. Westermann afholdtes der 
d. 18. Oktober 1901 et møde i Wivels Lokale.  Hensigten med dette Møde var at 
drøfte Betimeligheden af at oprette en Forening til Fremme af Udviklingen af de 
til Danmark knyttede fjernere Landsdele.  En udvalgt Kreds af fremragende Mænd 
i Landbrug og Industri, Handel, Skibsfart og Videnskab havde givet Møde.15 

 Bakgrunnen for foreningens stiftelse var ganske lang og nøye planlagt.   Et av 

argumentene for foreningens stiftelse var at "en Forening burde oprettes, der kunde være 

ligesom et Midtpunkt, hvortil vigtige Oplysninger indsamles for at bearbejdes og spredes 

igen til alle Sider ved gratis og velvillig Vejledning, paa lignende Maade som dette finder 

Sted ved Det danske Hedeselskab.  Saaledes vilde Foreningen erhverve sig en moralsk 

Autoritet, og den kunde da, ledet af sagkyndige og dygtige Mænd, lægge et tungt Lod i 

Vægtskaalen for Fremskridt."16 

 Foreningens oppgave var altså å styrke forbindelsene mellom Danmark og de 

fjernere deler av riket, dvs. Færøyene, Grønland, Island og Dansk Vestindia.  For å oppnå 

disse målene ble det satt fram et forslag i fire punkter: 

Disse Formaal søges naaede bl. a. ved følgende Midler: 

1)  At tilvejebringe Oplysninger af økonomisk Betydning for de paagældende 
Rigsdele. 

2)  At sprede Kundskab om disse Rigsdeles økonomiske o. a. Forhold blandt Rigets 
Befolkning og derved søge at vække dennes Interesse for Sagen. 

3)  At yde gratis og velvillig Vejledning til alle, der henvende sig til Foreningen om 
Oplysninger, vedrørende de nævnte Rigsdele eller til Bedste for disses Beboere. 

4)  At virke for Gennemførelse af Forbedringer i de bestaaende Forhold ved 
Paavirkning af den offentlige Mening, eventuelt ved Henvendelse til Regering 
og Rigsdag. 
Bestyrelsen er delt i 4 Sektioner, nemlig for Island, Færøerne, Grønland og dansk 
Vestindien, og tæller for Tiden 38 Medlemmer. Hver Sektion vælger sin Formand, 

 
14 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 25 
15 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 23 
16 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 24 
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og mellem de 4 Formænd, danne Foreningens Forretningsudvalg, vælges af den 
samlede styrelse Foreningens Præsident og Vicepræsident. 17 

Disse formålene viser at man la stor vekt på at beholde det danske riket som en 

helhet, at disse fjerne landsdelene også hørte til Danmark.  Det er nettopp hva mennene 

bak stiftelsen av foreningen tar sikte på, å lære statens innbyggere å kjenne hvor stort 

Danmark er og at det skal være slik også i framtiden.  Man hadde tapt Nordslesvig for 

førti år siden og man skulle ikke tape flere områder. 

Det ble veldig viktig for foreningen å få tak i mange medlemmer slik at det kunne 

bli mulig å oppnå målene som var satt.  Medlemsavgiften var minst 5 kroner per år, men 

det var også mulig å betale 200 kroner som et engangsbeløp.  Man bestemte allerede på 

foreningens møte den 26. september 1903 å gi ut medlemsbladet Atlanten.  På slutten av 

året 1903 har foreningen fått omkring 300 medlemmer og et år senere er de blitt 946.  

Medlemstallet steg jevnt og trutt til året 1908, og da var medlemmene blitt 1328.  Allerede 

neste år er antallet sunket til 1253 og deretter går det stadig nedover, i 1914 er antall 

medlemmer 909 og i 1917 er de 735. 

Den 16. januar 1904 inviterte foreningens styre den danske pressen til et møte for 

å presentere foreningens virksomhet.  Presidenten, Kammerherre Sehested sa bl.a. i sin 

velkomsttale at  

Naar jeg derefter skal omtale Anledningen til Foreningens Stiftelse, vil jeg 
udtrykke mig saaledes, at Anledningen er af historisk Natur, men har tillige en 
aktuel Side.  Den er af gammel Dato, men tillige af ganske ny.  Den historiske 
Anledning er den gennem Fædrelandshistorien fastslaaede Kendsgerning, at de 
danske Riges Hjerte alle Dage har havt lidt svært ved at drive Blodet, Livskraften, 
ud i Statslegemets yderste Lemmer, hvorved er opstaaet den anden historiske 
Kendsgerning, at Rigets fjernere Dele i Aarhundreder have havt Tilbøjelighed til 
at falde fra for atter at leve op og trives under fremmed Herredømme.  Dette er 
den historiske Forudsætning for Foreningens Tilblivelse.  Den umiddelbare 
Anledning skyldes en Bevægelse, der har rejst sig paa det <vestindiske 
Spørgsmaals> Ruiner, og som bunder i en almindelig Erkendelse af, at ikke 
Regeringerne men Folket har det sidste afgørende Ansvar for, hvad der forsynes 
overfor Rigets fjerne Dele, en spontant frembrydende Bekymringsfølelse, der 
kræver Svar paa det paatrængende Spørgsmaal: Hvad kan der gøres?  Det er denne 
Bevægelse, der har affødt Foreningen <De danske Atlanterhavsøer>.  Foreningens 
Stiftere have skønnet, at den deraf fremgaaede Stemning er af det gode og at der 
vilde være vundet Værdier for Nationen, om Stemningen kunde føres til at fæstne 

 
17 https://www.emmagad.dk/foreninger/1911-de-danske-atlanterhavsoeer.html 
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sig som Vilje.  Men til at omforme et Folks Stemning til Vilje kræves en 
Haandsrækning, og det er da Foreningens Formaal at yde denne Haandsrækning.18 

Her sier presidenten rett ut at foreningen er blitt stiftet på grunn av det vestindiske 

spørsmål, dvs. man visste at regjeringen hadde undersøkt muligheten for å selge øyene 

fordi de var blitt for belastende for den danske statskassen.   Mennene som stiftet 

foreningen hadde en annen mening.  De fleste av dem var involvert i finanssektoren, 

sjøfart, havundersøkelser og fiskerivitenskap og de mente at disse fjerne øyene var en 

viktig del av deres virksomheter. 

Etter å ha gitt noen meldinger om foreningens stiftelse, medlemmer, styre og om 

medlemsbladet Atlanten, ga presidenten ordet til representanter fra de fire landsdelene.  

Representantene fra Island (Finnur Jónsson), Færøyene og Grønland la alle vekt på at 

disse landene trengte hjelp og støtte fra Danmark for å kunne utnytte landenes naturkilder.  

Representanten for Dansk Vestindia la derimot vekt på at øyene trengte danske 

mennesker, danske penger og dansk ånd, men også at det ville være muligheter for 

havundersøkelser omkring øyene.19  Her ser vi en tydelig forskjell på tankegangen og 

behovene mellom Atlanterhavets syd og nord. 

I perioden 20. februar til 13. mars 1904 ble Den vestindiske utstilling avholdt i 

Industriforeningens Lokale i København og ble en drøftelse derom publisert i Atlanten. 

Ifølge F. Lassen Landorph var dette en særdeles flott og omfattende utstilling, men han 

skrev en lang artikkel om utstillingen i Atlanten, bl.a.: 

Udstillingen er et betydningsfuldt Led i en Række af Bestræbelser fra de Mænds 
Side, der tog virksom Del i at forhindre vore Øers Salg, - Bestræbelser som i de 
siden Afgørelsen forløbne 15 Maaneder ere blevne iværksatte for i Moderlandet 
at vække Interesse for og udvide Kendskabet til Forholdene paa Øerne.  Den er 
foranstaltet af Industriforeningen i Forbindelse med <Plantageselskabet Dansk 
Vestindien> og <Det vestindiske Kompagni>, og blev den 20. Februar aabnet i 
Overværelse af Hans Majestæt Kongen og den kongelige Familie samt en indbudt 
Kres af vestindiske Interesserede.20  

Den detaljerte beskrivelsen om utstillingen i Atlanten slutter med ordene 

"Industriforeningens Bestyrelse og Udstillingskomitéens øvrige Medlemmer saavel som 

hele Foretagendets primus motor Hr. Landstingsmand, Grosserer Holger Petersen, 

 
18 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 43 
19 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 44-45 
20 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 49 
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fortjene Anerkendelse og Tak for det store Arbejde, der er anvendt paa denne 

overordentlig vellykkede Udstilling."21 

Gjennom de 17 år som Foreningen De Danske Atlanterhavsøer var i virksomhet 

holdt den både offisielle foredrag og spesielle møter samt å publisere interessante artikler 

og diskusjoner i medlemsbladet Atlanten.  Det ble også sendt lærerike og informativt 

materiale til de medlemmene som var bosatt på de danske Atlanterhavsøyene og rundt 

omkring i Danmark.  Bo Poulsen skriver i sin bok at foreningen snart ble en formell 

forvikling av patriotisme, vitenskapskommunikasjon og forretningsmuligheter, hvor to 

typer av aktiviteter dominerte, dvs. foreningen holdt utallige forelesninger knyttet til de 

danske landsdelene i Atlanterhavet og den bestemte å gi ut et medlemsblad, Atlanten, som 

gjennom 13 år "covered themes ranging from tourist reports on Iceland to the possibilities 

of reindeer farming in Greenland" samt å dekke fiskerirelaterte emner22.  Det er tydelig at 

foreningen hadde en ganske omfattende virksomhet knyttet til de øyene i Atlanterhavet 

som hørte til Danmark på dette tidspunktet. 

3.4. Foreningens slutt 

I august 1916 ble det offentliggjort i Danmark at regjeringen hadde inngått en avtale med 

De forente statene om å gi fra seg de tre danske vestindiske øyene, nemlig St. Croix, St. 

Thomas og St. Jan.  Mange av medlemmene i Foreningen De Danske Atlanterhavsøer 

kritiserte styret for ikke å ha organisert et møte i kjølvannet av denne avtalen.  Men styret 

forble taus om saken, i det minste utad.  Atlanten ble utgitt uten at et mulig salg ble nevnt.  

Det eneste livstegnet som til sist kom fra styret var at formannen var positiv til salget av 

øyene.23 

Et styremøte i foreningen ble avholdt den 13. september 1916 og der oppstod det 

en stor uenighet mellom de tilstedeværende. Man var også veldig misfornøyd med hvor 

sent dette styremøtet fant sted.  Det viste seg at det var motstandere av salget til stede og 

andre som mente at det mest korrekte i situasjonen var å gi samtykke til overdragelsen.  

Det var også kjent at denne motsetningen fantes ikke bare i styret, men også i høy grad 

innenfor foreningens medlemmer.  Møtets konklusjon ble at foreningen ikke skulle være 

med i noen agitasjon angående et mulig salg av de vestindiske øyene, men kunne muligvis 

anskaffe informasjonsbrosjyrer og annet materiale vedrørende saken.  Det ble opplyst at 

 
21 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 52 
22 Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg, 2016, s. 196 
23 Atlanten, 4. årg. 1915-17, s. 455 
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en nydannet organisasjon, Dansk Vestindisk Samfund, skulle ta seg av å bevare øyene og 

i den hensikten holde i gang en agitasjon.  Sannsynligvis har Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer gitt dem sin støtte for å oppnå dette målet.24 

Generalforsamlingen for virksomheten i 1916 ble avholdt den 19. desember.  Det 

ble hektiske diskusjoner om det mulige salget av de danske vestindiske øyene og sterke 

ulike meninger kom opp til overflaten.  Møtedeltakere kritiserte særlig den måten 

formannen og styret hadde håndtert saken, men de derimot la vekt på at foreningen ikke 

skulle være politisk.  Man syntes dette ikke var noen imponerende argumentasjon og 

påpekte at mange politikere hadde vært medlemmer i foreningens styre og man ofte hadde 

diskutert Islands selvstendighetskamp på foreningens møter de siste årene.  Det kan 

påpekes at på dette tidspunktet var hr. N. Neergaard foreningens president, men han var 

forhenværende folketingsmann og finansminister og skulle senere bli Danmarks 

statsminister 1920 - 1924.  Neergaard ble først valgt til Folketinget for Venstre i 1898, 

men tilsluttet seg senere til Moderate venstre.  "Niels Neergaard var en politiker som 

havde sin styrke i saglighed i højere grad end i det taktiske, politiske spil."25  Med en 

politiker som formann, selv om han var saklig, er det vanskelig å hevde at foreningen var 

helt upolitisk.  Foreningens visepresident var professor Finnur Jónsson som var en høyt 

vurdert vitenskapsmann.  På slutten av møtet ble det lagt fram en resolusjon til 

avstemning.  Det ble lange diskusjoner om man skulle stemme over den eller ei, det ble 

klart under diskusjonene at presidenten, visepresidenten og andre av bestyrelsenes 

medlemmer ville gå av hvis resolusjonen ville bli vedtatt, men den inneholdt stor misnøye 

med styrets mangel på aktivitet.  

Resolusjonen ble vedtatt med 37 stemmer mot 29 eller 30.  Finnur Jónsson ba om 

ordet og sa at hvis presidenten vil legge ned sitt mandat så ville han gjøre det samme.  

Presidenten svarte at selvfølgelig ville han nedlegge sitt mandat.26  Hermed ble 

generalforsamlingen hevet.   

Det neste vi får vite om situasjonen i foreningen er at det blir avholdt en 

ekstraordinær generalforsamling den 3. april 191727 for å få vedtatt et forslag til endring 

av foreningens lov.  Folketingsmann N. Neergaard fungerte som president på møtet og 

det kom fram i hans tale at "Indenfor Bestyrelsen og Repræsentanter for Oppositionen fra 

 
24 Atlanten, 4. årg. 1915-17, s. 457-458 
25 www.dan.wikitrans.net/Niels-Neergaard 
26 Atlanten, 4. årg. 1915-17, s. 472 
27 Atlanten, 4. årg. 1915-17, s. 529-538 
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sidste Generalforsamling har der været ført en lang Række Forhandlinger, og man er naaet 

til Enighed paa nær et enkelt Punkt, som dog ikke er af principiel Betydning, og som 

Generalforsamlingen jo ivrigt vil faa lejlighed til at træffe Bestemmelse om".28  Taleren 

leste opp lovforslagets enkelte paragrafer og sammenliknet med den gamle loven.  De 

første 2 paragrafene var uforandret, den 3. paragrafen så godt som uforandret, men den 4. 

paragrafen er vesentlig forandret, bl.a. på grunn av at den vestindiske seksjonen måtte 

falle bort, men øyene var blitt solgt til USA 4 dager tidligere, den 31. mars 1917.   Det 

ble foreslått å avvikle seksjonsinndelingen og redusere antall styremedlemmer for i det 

hele å gjøre arbeidsfordelingen enklere.  I stedet for at styret valgte president og 

visepresident skulle foreningens medlemmer velge formann og nestformann.  Dessuten 

var det i paragrafen et forslag om en ny bestemmelse som innebærer at forslag til valg av 

medlemmer til styret kan stilles av styret eller minst 10 medlemmer.  I paragraf 9 ble det 

satt inn en ny bestemmelse om at ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når 20 

medlemmer forlanger det, men i den gamle loven trengte man 1/5 av alle medlemmene.  

Den 10. paragrafen inneholder en ny bestemmelse om generalforsamlingens kompetanse.  

Det oppstod mange ulike meninger i debatten om forslaget og noen endringsforslag ble 

foreslått, men de ble alle sammen avslått, uten én angående den 10. paragrafen.  

Lovforslaget ble så vedtatt enstemmig i sin helhet. 

Den neste generalforsamlingen ble holdt den 3. desember 1917.  Da ble det klart 

at medlemstallet var gått betraktelig ned og var nå 735.  For å prøve å få flere medlemmer 

ble det foreslått at foreningen skulle sette mer fokus på synligheten av de fjerne riksdelene 

av Danmark, f.eks. ved forelesninger og opplysende artikler i avisene. Det var likevel 

diskusjonen om den islandske flaggsaken som var hovedsaken på dagsordenen.  Det 

oppstod forskjellige meninger om saken blant medlemmene.  For å unngå uro og 

uoverensstemmelse ble konklusjonen den å vente med å ta beslutninger til etter 

verdenskrigen.  En del av styret og foreningens medlemmer mente at Island ikke var i 

stand til å bli selvstendig på dette tidspunktet og ville kjempe offentlig mot en slik 

utvikling, de var fortsatt nedfor etter salget av de vestindiske øyene og syntes det var 

viktig å beholde resten av det danske riket, mens andre hadde motsatte meninger om 

saken.  Innenfor foreningen kjempet medlemmene mot hverandre og det så ut som at 

denne uenigheten ville føre til nedleggelse av foreningen. Her var det øyensynlig en 

 
28 Atlanten, 4. årg. 1915-17, s. 529 
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dragkamp mellom de som ville beholde Danmarks kolonimakt og de som ville bevege 

seg fremover i takt med tidsånden, nemlig nasjonalismen. 

Før krigen var over ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling i foreningen 

den 30. august 1918.  Da var det foreningens stilling til det dansk-islandske spørsmålet 

som var hovedtemaet på dagsordenen.  Det oppstod lange diskusjoner, men man kunne 

ikke komme til noen konklusjon, det ble lagt fram flere resolusjoner, en av dem ble 

vedtatt.  Flertallet av de tilstedeværende anmodet styret å sende den vedtatte resolusjonen 

til skriftlig avstemning blant foreningens medlemmer.  Formannen ønsket ikke noen 

avstemning blant medlemmene, men var villig til å innkalle til en ny generalforsamling.  

Dermed var møtet slutt.  På generalforsamlingen den 19. desember ble det opplyst at det 

fungerende styret hadde overveiet foreningens framtid og la fram et forslag til en utvidelse 

av foreningens formål.  Det ble lagt stor vekt på viktigheten av å finne et nytt navn på 

foreningen.  Spørsmålet ble diskutert intenst og til sist ble man enig i å utsette saken til 1. 

april neste år.  Det var så den 30. april 1919 at foreningen holdt en ekstraordinær 

generalforsamling.  Diskusjonsemnet var et forslag til endring av foreningens lov, det 

samme forslaget som var blitt diskutert på generalforsamlingen i desember året før.   Det 

oppstod lange diskusjoner om forslaget, man kom med flere endringsforslag, også 

angående navnet på den nye foreningen.  Til slutt ble man enig i at det beste navnet var 

Dansk Samvirke og lovforslaget med foreslåtte endringer ble vedtatt enstemmig.  Dermed 

var det slutt med Foreningen De Danske Atlanterhavsøer. 

På dette tidspunktet har den imperialistiske tankegangen måtte vike for 

nasjonalismen.  De vestindiske øyene var blitt solgt og Islands selvstendighetskamp var 

ikke til å stoppe.  Forholdet mellom Danmark og Tyskland på den ene siden og mellom 

Danmark og Island på den annen var ganske like og kan godt sammenlignes gjennom 

nasjonalismens syn.  I begge landene var det voksende nasjonalbevissthet og forståelse 

av nasjonalitetens verdi, for øvrig et felleseuropeisk trekk ved siden av den stigende 

internasjonalisme.29  De som hadde sluttet seg til nasjonalisme begynte også å respektere 

andre nasjoners nasjonalisme.  "Men med høj vurdering af den danske nationalitet 

forbandt Aage Friis og hans meningsfæller ærbødighed for andre folks nationale ret.  De 

 
29 Dansk identitetshistorie bind 3, Povl Bagge: Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse    i 
Danmark omkring 1900, s. 450 
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bidrog til at underbygge den opfattelse, at det ikke alene var klogt men også retfærdigt at 

begrænse genforeningsønskerne til den dansksindede del af Slesvig."30 

Hvis de danske herrene i København skulle respektere nasjonalismen i 

Nordslesvig så skulle de også respektere den islandske nasjonalismen. 

3.5. Dansk Samvirke / Danes Worldwide 
På den ekstraordinære generalforsamlingen den 30. april 1919 ble foreningens nye lov 

vedtatt.  I lovens første paragraf står "Foreningens Navn er Dansk Samvirke.  Dens Sæde 

er København"31.  Hvis vi sammenligner de to foreningers lov så finner vi ikke mange 

ulikheter.  De 10 paragrafene som finnes i foreningenes lov ser like ut, likevel er 

strukturen litt forskjellig mellom de to foreningene på den måten at det ikke finnes 

seksjoner i Dansk Samvirkes struktur.  Derfor er lovenes paragrafer ulike når det dreier 

seg om oppbygningen, særlig paragraf 4.  Hva som gjelder foreningenes formål så er de 

som forventet en del forskjellige.  Dansk samfunn hadde jo utviklet seg ganske mye 

gjennom en 20 års periode og landets geografi hadde forandret seg.  Den nye foreningen 

legger vekt på å spre sanne opplysninger om Danmark og danske forhold i utlandet, mens 

den gamle foreningen hadde som formål "at fremme Udviklingen af de til Danmark 

knyttede fjernere Rigsdele, navnlig i økonomisk Henseende, samt at styrke 

Solidaritetsfølelsen mellem Rigets Beboere."32  For å oppnå disse formålene finnes det i 

lovenes 2. paragraf 4 punkter hos begge foreningene.  De lyder ganske likt uten punktum 

4) i den gamle foreningen og punktum 2) i Dansk Samvirke.  Dette er i overensstemmelse 

med foreningenes formål fordi de har, som før sagt, ikke fullstendig de samme formålene.  

Den opprinnelige foreningen stoler på regjeringens støtte for å oppnå sine formål (lovens 

punktum 2).  Dansk Samvirkes formål er derimot "at virke for Foranstaltninger til fremme 

af Samvirke paa det økonomiske Omraade mellem Danmark og dets fjernere Rigsdele 

samt de Lande, hvor der særlig findes danske Interesser" (punktum 2) og i punktum 3) 

legges det vekt på å samarbeide med både offisielle og private institusjoner som kan støtte 

foreningens formål.33  I Dansk Samvirkes lov, 4. paragraf, siste ledd, har man en ny 

bestemmelse om at bestyrelsen kan nedsette et utvalg for å behandle særlige saker.  Ellers 

så finnes det ikke mange konkrete forandringer eller ulikheter mellom de to foreningene, 

 
30 Dansk identitetshistorie bind 3, Povl Bagge: Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse    i 
Danmark omkring 1900, s. 453-4 
31 Atlanten, 5. årg. 1918-19, s. 274 
32 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 28 
33 Atlanten, 5. årg. 1918-19, s. 274 
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se bilag 1 og 2, men den 3. april 1917, etter at de vestindiske øyene var blitt solgt til USA, 

ble det vedtatt noen forandringer i loven for Foreningen De Danske Atlanterhavsøer, se 

nærmere på side 18 i denne oppgaven. 

Foreningen Dansk Samvirke fortsatte med utgivelsen av et medlemsblad.  Det het 

ikke lenger Atlanten, men det første nummeret av Danmarks Posten kom ut i januar 1920.  

I dag heter magasinet DANES og blir utgitt 4 gange i året.  Medlemstallet vokste og nådde 

toppen i 1947 med over 7000 medlemmer.  I 1998 endret Foreningen Dansk Samvirke 

sitt navn til Danes Worldwide og heter det fremdeles.  Selv om navnet ble endret så er 

formålet stadig det samme, nemlig å samle danske interesser på alle områder, både i 

hjemlandet og ute i verden, samt i utlandet å bidra til opplysninger om danske forhold.  

Foreningen tilbyr også danskundervisning online til barn fra 6 år samt til unge og voksne 

for å bevare det danske språket blant dem som bor i utlandet.34   

Den største forskjellen på de to foreningene er at den eldre, Foreningen De 

Danske Atlanterhavsøer, begynner sin virksomhet i forbindelse med Danmarks fjerne 

landsdeler med det målet å øke danskenes kjennskap om disse øyene, men også å kjempe 

mot salget av de vestindiske øyene, mens foreningen Dansk Samvirke begynner sin 

virksomhet da Danmark har mistet to av sine fjerne øyer.  Den legger vekt på å spre 

kunnskap om Danmark i utlandet for å vedlikeholde danskenes kjennskap til danske 

forhold, hvor enn de bor i verden.  Det globale samfunn er også forandret, allmennheten 

er blitt mer opplyst, flere blir utdannet og kan følge med hva som foregår i verden.  Dette 

fører også til at Dansk Samvirke forandres til Danes Worldwide i 1998.  Da har 

teknologien utviklet seg enormt og mulighetene til å nå ut til mennesker i den store verden 

er blitt fullstendig forskjellig fra begynnelsen av 1900-tallet.  Menneskenes daglige liv er 

blitt helt forandret samt samfunnets politiske, økonomiske og sosiale forhold.  Jeg synes 

utviklingen av Foreningen De Danske Atlanterhavsøer til Danes Worldwide er særdeles 

vellykket med tanke på at den har eksistert i over 100 år.  Den har tilpasset seg verdens 

nye omstendigheter og på den måten har den lyktes å overleve. 

 

4. Atlanten medlemsblad 

4.1. Utgivelse 
Som tidligere nevnt ble det bestemt på et møte i foreningen den 26. september 1903 å gi 

ut et medlemsblad.  Det første heftet, som utkom den 15. januar 1904, begynner med en 

 
34 www.danes.dk/om-os/vores-historie 
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anmeldelse fra redaksjonen til foreningens medlemmer hvor man forklarer hensikten med 

utgivelsen:   

Vi forelægge herved det første Hefte af Medlemsbladet med Haabet om, at 
Atlanten igennem mange Aar maa bringe Bud mellem de fjerneste Dele af det 
danske Rige og bidrage sit til i Overensstemmelse med Foreningens Formaal at 
fremme den økonomiske Udvikling og at styrke Fællesskabsfølelsen mellem 
Rigets Beboere. 
Da det formentlig vil være af Interesse for Medlemmerne at erfare lidt nærmere 
om Planen for Bladets Udgivelse og Indhold, skulle vi her meddele, hvorledes 
man har tænkt at ville gaa frem.  
Saa vidt Foreningens Midler strække til, vil Bladet udgaa med et Ark à 16 Sider 
hver Maaned, og det er Hensigten at illustrere Teksten med saa omfattende og 
oplysende Billedstof som muligt.  
Det normale Indhold vil jo blive aktuelle Artikler særlig om Forhold af økonomisk 
Betydning, men som Grundlag for disse Artikler har man planlagt en 
sammenhængende og ret udførlig Beskrivelse af hver af de 4 Øgrupper, og da der 
hertil behøves ca. 18 Ark foruden Billeder, kommer disse grundlæggende Artikler 
til at strække sig over et Tidsrum af 1 ½ - 2 Aar. Da de enkelte Medlemmers 
Interesse imidlertid maa ventes at være særlig knyttet til en enkelt af de fjærne 
Landsdele, som Beskrivelserne omfatte, agter man, for at vedligeholde Alles 
Interesse, at veksle med Stoffet, saaledes at f.eks. Februar-Heftet vil beskæftige 
sig med Island, Marts-Heftet med Forholdene paa Færøerne o. s. fr., idet man dog 
giver Plads for Artikler af aktuel Betydning, hvis saadanne kunne skaffes.35 

I forlengelse av denne informasjonen blir det opplyst at man heldigvis har lykkes 

å skaffe kyndige forfattere til alle disse emnene, men de er:  "Innledning, som dekker 

historisk oversikt og litteratur, A. Klima, B. Jorden, dens art og benyttelse, C. Plante- og 

dyreliv, D. Befolkningen, E. Samferdselsmidler, F. Næringskilder og G. Institusjoner og 

foranstaltninger til næringslivets styrking."36 

Dette viser et ambisiøst arbeid og ønske om at foreningens formål kan bli til 

virkelighet, nemlig å spre kunnskap og opplysninger om øyene i Atlanterhavet som hører 

til det danske kongeriket. 

 Foreningen De Danske Atlanterhavsøer utga, foruten medlemsbladet Atlanten, 

noen bøker mens den var aktiv.  Det var selvfølgelig knyttet til ett av målene om å opplyse 

og vekke interesse blant innbyggerne i det danske riket om dets fjerne landsdeler.  

Verkene som ble utgitt var, foruten medlemsbladet Atlanten, De danske Atlanterhavsøer, 

en orienterende oversikt over forholdene på Island, Færøyene og Grønland og de danske 

 
35 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 1-2 
36 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 2 
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vestindiske øyene med særlig henblikk på den økonomiske utviklingen (1904-1911).  

Kort over Island, utgitt med støtte fra Landssjóður Íslands, utarbeidet av Daniel Bruun, 

tegnet av Guide F. Hansen (1913).  Turistruter paa Island ved Daniel Bruun.  I. Kysten 

rundt med Damper.  II. Gennem beboede Egne (1912-1913).   Turistruter paa Island ved 

Daniel Bruun.  III. Det indre Højland (1913-1916).  Turistruter paa Færøerne ved Daniel 

Bruun.  I. Oprejse - Land og Folk (1917).   

4.2. Artikler - diskusjoner 

Det ble lagt særlig vekt på å publisere artikler i Atlanten som skulle gi et historisk 

overblikk over hver landsdel for seg angående værforhold, landbruk, plante- og dyreliv, 

innbyggere, samferdsel, litteratur osv.  

Den første innsendte artikkelen vi kan lese i Atlanten kalles Island og er skrevet 

av professor dr. phil. Finnur Jónsson.  Der forteller han om en dansk mann som kom på 

et sommerbesøk til Island.  Mannen "ytrede til den Bekendt, der var Islænder, sin 

Forundring over og Beklagelse af hvor alt paa Island stod tilbage, og hvilken Vantrivsel 

der var allevegne."  Islendingen var ikke helt enig, men kunne godt forstå den danske 

manns mening.  Landet var jo meget forskjellig fra Danmark, "hvor saa at sige hver Plet 

Jord dyrkes efter alle Kunstens Regler og kan give mangedobbelt Udbytte, og hvor 

endogsaa de jyske Heder nu omdannes til Kornmarker eller Skovplantager - ".37  Finnur 

Jónsson fortsetter sin artikkel med fakta om Islands natur, innbyggernes 

hovednæringsveier, landets økonomiske situasjon og hvilke utviklingsmuligheter man 

arbeider med.  Så kommer det lignende artikler fra de andre øyene i Atlanterhavet: 

Færøyene, Grønland og de danske vestindiske øyene. 

Etter å ha presentert artikler fra alle øyene kommer det et referat fra et møte med 

pressen som hadde funnet sted den 16. januar 1904.  Hensikten med dette pressemøtet var 

"at gøre Rede for Anledningen til Dannelsen af Foreningen, for dens Formaal og for de 

Veje, hvorved Foreningen søgte at opnaa disse Formaal, og han haabede, at Pressen vilde 

yde sin uundværlige Bistand til Fremme af denne Sag."  Og Præsidenten, Kammerherre 

Sehested, fortsetter:  

Naar jeg derefter skal omtale Anledningen til Foreningens Stiftelse, vil jeg 
udtrykke mig saaledes, at Anledningen er af historisk Natur, men har tillige en 
aktuel Side. Den er af gammel Dato, men tillige af ganske ny. Den historiske 
Anledning er den gennem Fædrelandshistorien fastslaaede Kendsgerning, at det 
danske Riges Hjerte alle Dage har havt lidt svært ved at drive Blodet, Livskraften, 

 
37 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 4 
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ud i Statslegemets yderste Lemmer, hvorved er opstaaet den anden historiske 
Kendsgerning, at Rigets fjernere Dele i Aarhundreder have havt Tilbøjelighed til 
at falde fra for atter at leve op og trives under fremmed Herredømme. Dette er den 
historiske Forudsætning for Foreningens Tilblivelse. Den umiddelbare Anledning 
skyldes en Bevægelse, der har rejst sig paa »det vestindiske Spørgsmaals« Ruiner, 
og som bunder i en almindelig Erkendelse af, at ikke Regeringerne men Folket 
har det sidste afgørende Ansvar for, hvad der forsyndes overfor Rigets fjerne Dele, 
en spontant frembrydende Bekymringsfølelse, der kræver Svar paa det 
paatrængende Spørgsmaal: Hvad kan der gøres? Det er denne Bevægelse, der har 
affødt Foreningen »De danske Atlanterhavsøer«. Foreningens Stiftere have 
skønnet, at den deraf fremgaaede Stemning er af det gode og at der vilde være 
vundet Værdier for Nationen, om Stemningen kunde føres til at fæstne sig som 
Vilje. Men til at omforme et Folks Stemning til Vilje kræves en Haandsrækning, 
og det er da Foreningens F o r m a a l at yde denne Haandsrækning.38  

Etter å ha gitt noen meldinger om foreningens stiftelse, medlemmer, styre og 

medlemsbladet Atlanten ga presidenten ordet til representanter fra de fire landsdelene i 

Atlanterhavet.  Representantene for Island (Finnur Jónsson), Færøyene og Grønland la 

alle sammen vekt på at disse landene trengte hjelp og støtte fra Danmark for å kunne 

utnytte landenes naturkilder.  Representanten for de vestindiske øyene derimot la vekt på 

at øyene trengte danske mennesker, danske penger og dansk ånd, men også at det var 

muligheter for havundersøkelser rundt disse øyene.39  Havundersøkelser omkring de 

vestindiske øyene var nettopp en av grunnene for å være imot salget av dem. 

Som nevnt før ble Den vestindiske utstilling avholdt tidlig i året 1904 og året etter 

(1905) ble det avholdt en annen utstilling knyttet til Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøerne.  "Den 31. Maj aabnedes i Tivoli den længe forberedte     <Dansk 

Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne>."  Det ble i forbindelse med 

utstillingen avholdt en rekke forelesninger på vegne av foreningen, en av dem var om 

"Plantevækst og Landbrug i Vestindien og De grønlandske Hjem".40  Det ble også trykt 

en kort oversikt over det viktigste på utstillingen fra alle de 4 avdelingene i Atlanten 41.  

Man ble til og med gjort oppmerksom på alle de interessante bildene som fantes på 

utstillingen. 

På Island var man ikke særlig begeistret over denne utstillingen.  I dr. Valtýr 

Guðmundssons biografi skriver man bl.a. "að Danir afréðu árið 1904 að frumkvæði 

 
38 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 43 
39 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 44-45 
40 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 263-264 
41 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 281-288 
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félagsins Dansk Kunstflidforening að efna árið eftir til sýningar í Tívolí, sem helguð yrði 

nýlendum þeirra, og þó einkum framleiðsluvörum þeirra og handiðnum ýmiss konar.  

Upphaflega átti sýningin að heita Dansk Koloniudstilling."...."Tilkynning um sýninguna 

birtist í dönskum blöðum seint á árinu og brugðust Íslendingar í Kaupmannahöfn ókvæða 

við".42  De var faktisk rasende og protesterte kraftig.  "Íslendingar voru Dönum ævareiðir 

fyrir að setja þá á bekk með "skrælingjum" og "negrum" og svo fór, að stjórnendur 

sýningarinnar ákváðu að breyta yfirskrift hennar og kölluðu hana "Dansk 

Koloniudstilling, samt Udstilling fra Island og Færøerne."43   I sin artikkel Af reiðum 

Íslendingum stiller Jón Yngvi Jóhannsson spørsmålet om hva for en nasjon er 

islendingene.  Svarene er ulike fra dansk synsvinkel på den ene siden og islandsk 

synsvinkel på den andre.  De islandske studentene påpekte at Island kan hverken 

"historisk, statsretslig eller kulturelt betegnes som en Koloni til Danmark".  Og de føyet 

til "Denne Gang agter man at fremvise Negere og Eskimoer sammen med os.  Dette anser 

vi for nedværdigende for vor Kultur og vor Nationalitet".44  Jón Yngvi mener at tvisten 

mellom islendingene og de som holdt utstillingen samt danske journalister dreier seg om 

linjen mellom oss og de andre, på hvilken side islendingene hører til.  Her spiller to av de 

mest innflytelsesrike ideologiene de siste århundrene en rolle, nemlig kolonialisme og 

nasjonalisme.  Dette er et konkret eksempel på nasjonenes rangorden og hvordan islandsk 

nasjonalisme bl.a. baserte seg på at islendingene fornektet koloniens status og satte seg 

på benken hos Europas kulturnasjoner hvorfra vi kunne betrakte de andre.  Begge 

utstillingene var i samsvar med foreningens formål og det ble trykt nøyaktige beskrivelser 

i Atlanten av det man kunne oppleve ved å besøke utstillingene. 

Hvis vi ser nærmere på faste punkter som ble trykt i Atlanten da har vi 

opplysninger om øyenes folketall.  I bladets 1. årgang, 1904-1906, skriver man om 

folketallet i de fire landene, Islands folketall (s. 64), Grønlands folketall (s. 66), De danske 

vestindiske øyes folketall (s. 127) og Færøyenes folketall to ganger, (s. 199 og 384).  I 

den 2. årgangen, 1907-1910, står det ingenting om folketallet.  I den 3. årgangen, 1911-

1914, har vi Islands folketall (s. 161), Færøyenes folketall (s. 162) og de danske 

vestindiske øyenes folketall, også s. 162.  Det finnes ingen tall fra Grønland og i den 4. 

årgangen (1915-1917) finnes det kun tall fra Færøyene, s. 307.  I den 5. årgangen (1918-

 
42 Jón Þ. Þór, Dr. Valtýr - ævisaga, 2004, s. 247  
43 Jón Þ. Þór, Dr. Valtýr - ævisaga, 2004, s. 248 
44 Þjóðerni í þúsund ár, Jón Yngvi Jóhannsson, Af reiðum Íslendingum.  Deilur um Nýlendusýninguna 
1905, 2003, s. 139-140 
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1919) har vi ingen folketall.   

De faste punktene fra den 1. årgangen ble ikke så regelmessige i de neste 

årgangene.  Kanskje man manglet opplysningene eller man ikke hadde plass, men det 

synes jeg ikke kan være forklaringen.  Opplysningene må ha vært til stede, man skulle 

bare skaffe dem og plassen var også tilgjengelig.   Kanskje man var opptatt av andre 

viktigere saker 1907-1910 (2. årgang) og i den siste årgangen 1918-1919 var jo både de 

vestindiske øyene og Island ikke lenger en del av den danske staten.  Fokuset hadde 

sikkert endret seg. 

Men det var flere interessante fakta man kunne lese om i Atlanten.  Et fast emne 

som ble trykt i bladet var meddelelser fra de fire landene.  Faktisk finnes meddelelsene 

nesten bare i den første årgangen, nemlig 3 ganger fra Færøyene og Vestindia, 1 gang fra 

Island og fra Grønland under tittelen Møde om Grønland.  Dette er en slags nyheter, 

fortellinger om hva som hadde skjedd i øyenes samfunn i det siste.  Nok et fast punkt som 

finnes i Atlanten er meddelelser om foreningens generalforsamlinger og man kunne lese 

hele møtereferatene samt oversikt over budsjettet i bladet.  Opplysninger om nye 

medlemmer kommer også med jevne mellomrom.  I den første årgangen av tidsskriftet 

finner vi årsberetninger fra alle fire seksjonene (s. 177-180) hvor seksjonenes formenn 

forteller om det mest betydningsfulle som er hendt i landene det siste året (1904).  Vi 

finner ikke en samsvarende orientering i de andre årgangene. 

Største delen av emnet som ble trykt i Atlanten var artikler om eller fra øyene i 

Atlanten.  I den første årgangen som dekker årene 1904-1906 finnes det omtrent 15 

artikler om Grønland, 15 om Vestindia, 14 om Island og 12 om Færøyene, men av disse 

er 5 felles artikler om Færøyene og Island.  Hvis vi ser nærmere på de enkelte artiklene 

så finnes det noen som dekker alle øyene, for eksempel om postvirksomheten i de danske 

Atlanterhavsøyene (s. 123) og portotakstene mellom Danmark og de danske øyene (s. 

126), årsberetninger, meddelelser, en fortelling om Dansk Koloniutstilling samt en 

utstilling fra Færøyene og Island og en fortelling om de viktigste reiserutene mellom det 

egentlige Danmark og øyene (s. 354). 

Andre interessante artikler fra de danske øyene er bl.a. Forslag om 

naturvitenskapelig stasjon i Grønland (s. 137), Bør tamme reinsdyr innføres i Grønland 

(161), Kirke- og skolevesen i Grønland (s. 265), Danmarksekspedisjonen og 

Nordøstgrønlands undersøkelse (s. 473).  Fra Island kan man bl.a. lese om Ønskeligheten 

av flere meierier på Island (s. 73), Om moskusoksens overføring til Island (s. 234, 289-

293) og Altingets besøk (s. 436, 450, 489).   Fra Færøyene skrev man bl.a. Om Færøyingen 
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og hans levevis (s. 305), Hva vet de danske om Færøyene (s. 329), Fuglefangst på 

Færøyene (s. 350) og Telefon- og telegrafanlegg på Færøyene (s. 401).  Noen av artiklene 

handler både om Færøyene og Island, for eksempel Noen bemerkninger om fiskeriet ved 

Island og Færøyene og dets fremtid (s. 109), Telegraf til Færøyene og Island (s. 150), Om 

et par småerverv for Færøyene og Island (s. 195) og Hvor langt ligger Færøyene og 

Island borte (s. 492).  Dette peker på at man så en likhet mellom Island og Færøyene som 

ikke var til stede hos de andre øyene.  Fra Vestindia kan man lese bl.a. om En biologisk 

stasjon i Dansk Vestindia (s. 89, 98), Meieribruk på de dansk vestindiske øyene (s. 105), 

Industriell negeroppdragelse (s. 241), Kaktus som kreatur fôr (s. 315), Klimafaren før og 

nu (s. 440) og Planteveksten i Dansk Vestindia (s. 466). 

Her kan vi se at artiklene stort sett dekker viktige spørsmål angående øyenes 

velferd, om situasjonen på forskjellige områder og forslag til forbedringer.  Vi finner 

liknende artikler i de følgende årgangene av Atlanten.  I den neste årgangen, 1907-1910 

kan man fra Grønland bl.a. lese om Sosiale og hygieniske forhold i Grønland (s. 179), 

Danmarks ekspedisjonen til Grønlands østkyst (s. 307), Lov om styrelse av koloniene i 

Grønland (s. 315), Grønlandsselen og nordmennenes storfangst (s. 339), Monopol eller 

frihandel i Grønland (s. 489), Nordpolen og polareskimoene (s. 555) og 

Fiskeriundersøkelsen i Grønland 1908 og 1909 (s. 607).  Fra Island skriver man bl.a. om 

Ræktunarfélag Norðurlands (s. 1), Et par ord om tredyrking på Island (s. 64), 

Sildefiskeriene ved Eyjafjord 1904-06 (s. 93), Vanningsanlegg på Island (s. 112), 

Fabrikkselskapet på Akureyri (s. 161), Den islandske hest (s. 187, 210), Altingsvalgene 

på Island d. 10. september (s. 311), Lov om forbindelsen mellom Danmark og Island (s. 

445) og Havneanlegg ved Reykjavik (s. 499).  Interessante artikler fra Færøyene handler 

om Færøysk lovgivning (s. 59), Færøyenes stilling i det danske Rike (s. 99), 

Dampskipsforbindelsen med Færøyene (s. 190, 412 og 450), Salg av færøysk fisk i 

København (s. 291) og Fjærkreavlen på Færøyene og dens utviklingsmuligheter (s. 640).  

Fra Vestindia finnes det ganske mange artikler i denne årgangen, bl.a. Rydning av 

buskland i Vestindia (s. 143), Det tropiske klimas innflytelse på menneskene (s. 155), Den 

vestindiske kirkesak (s. 177), Bomullhøstingen i Dansk Vestindia i 1907 (s. 203), 

Insektangrep på bomullen i Vestindia (s. 265), Bevarelse av jordens fuktighet i Dansk 

Vestindia (s. 406, 416 og 466), De dansk vestindiske øyers havneforhold (s. 475) og 

Dansk Vestindias innfødte befolkning, dens eiendommeligheter og dens 

utviklingsmuligheter (s. 531). 

I den 3. årgangen 1911-1914 finner vi artikler fra Grønland bl.a. om Grønland i 
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en overgangstid (s. 1, 45 og 62), Litt om Ammassalikenes forfedre (s. 229, et foredrag), 

Om nordboruiner i Østgrønland (s. 253), Oversikt over meddelelser om Grønland 1876-

1912 (s. 330), Fangere og fiskere i Grønland (s. 339) og Foredrag om nutidens Grønland 

(s. 444).  Fra Island leser vi bl.a. om Fiskeriinspeksjon og fiskeri under Island (s. 67, et 

foredrag), Det islandske landbruks stilling (s. 101, 113 og 174), Litteratur (s. 333), 

Islands smørutføring til England (s. 406), Rotfruktdyrking på Island (s. 465) og Islandsk 

smør til Wien (s. 468).  Også en interessant artikkel om Overføring og fredning av 

moskusokser til Island og Vestgrønland (s. 522).  Fra Færøyene har vi bl.a. artikler om 

Fremskritt på Færøyene i de siste 25-30 årene (s. 313), Færøyene og havnesaken (s. 349), 

Sjøulykker på Færøyene (s. 406), Innsamlingen til Forulykkede færøyske fiskeres 

etterlatte (s. 467), Litt om plantingsforsøkene på Færøyene (s. 493) og Ervervsforholdene 

på Færøyene (s. 504).  Artiklene fra Vestindia handler bl.a. om Handelen på våre 

vestindiske øyer (s. 25), Panamakanalen og dens betydning for Dansk Vestindia (s. 185, 

et foredrag), De dansk vestindiske øyenes folkemengde (s. 339), Foredrag om negrene og 

dens skoler på de dansk vestindiske øyene (s. 508) og Plantasjeselskapet Dansk-Vestindia 

i 1913 (s. 509). 

I den 4. årgangen 1915-1917 finner vi fortsatt interessante artikler og foredrag fra 

alle fire stedene.  Fra Grønland har vi et foredrag om Nederlenderne på Grønland (s. 24, 

257), Den første Thule-ekspedisjon til Grønlands nord øst kyst frem og tilbake over 

innlandsisen (s. 132, et foredrag), Nybygg i Grønland (s. 373), Om Eskimoene i Grønland 

(s. 477, 509 og 593) og Østgrønlands Kolonisasjon (s. 525, et foredrag).  Fra Island kan 

vi lese om Krigens virkninger på Island (s. 41), Islands nye grunnlov og flagget (s. 129), 

Islands politiske stilling (s. 201 og 237, et foredrag) og Det islandske flagget (s. 685).  

Det er klart at flaggsaken er blitt til en viktig sak for islendingene i denne perioden, 1915-

1917.  I denne årgangen kan vi også lese om Moskusoksens overføring til Island og 

Vestgrønland (s. 25, 32, 237, diskusjoner).  Fra Færøyene har vi bl.a. artikler om Fiskeriet 

ved Færøyene i 1913 (s.23), i 1914 (s. 201) og i 1915 (s. 407), Færøyene, Krigens 

virkninger på Færøyene (s. 65), Gåseavlen på Færøyene (s. 254), Færøyene og færøysk 

fiskeri (s. 285, et foredrag) og Noen færøyske landbruksforhold (s. 548).  De færøyske 

artiklene dreier seg mest om næringslivet som er selvfølgelig en meget viktig del av livet 

i øyene.  Fra Vestindia har vi et foredrag om Sanitære og hygieniske forhold i Dansk 

Vestindia (s. 1), Bemerkninger vedrørende jordbruket, spesielt sukkerrørkulturen i Dansk 

Vestindia (s. 125), Om Muligheten av å skaffe St. Thomas en vannforsyning (s. 205), Om 

barnedødeligheten på våre vestindiske øyer (s. 252), Negerbevegelsen på de vestindiske 
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øyene (s. 256, et foredrag) og Generalforsamling 1916, diskusjoner om salget av de 

danske vestindiske øyene (s. 449).  Fra vestindiske øyene forteller man mest om helse og 

sanitet som de danske innvandrerne må kjempe med i det tropiske klimaet. 

Den femte og siste årgangen dekker kun 2 år, 1918 og 1919.  Da hadde man året 

før,  i 1917, solgt de tre vestindiske øyene, St. Thomas, St. Croix og St. Jan til USA.  I 

denne årgangen kommer de fleste artiklene fra Island på grunn av det dansk-islandske 

spørsmålet som dominerte foreningens diskusjonsemner.  Der har vi artikler om Flagget 

(s. 16), Den islandske flaggsaken (s. 19, 25, 26-36), Noen islandske fosses vannkraft (s. 

38), Personalunion - Pressen (s. 93), Kraftstasjon ved Lagarfoss - Pressen (s. 96), 

Generalforsamling: Foreningens stilling til det dansk-islandske spørsmålet (s. 137) og 

Den islandske forbundssaken (s. 157-212).  Fra Færøyene kan vi lese om Færøyske 

embetsmenn (s. 14), Færøyenes natur og folkelige utvikling (s. 97, et foredrag), 

Færøyenes beliggenhet, areal, folkemengde og statsutgifter 1916-1917 (s. 128) og 

Færøysk ervervsstatistikk (s. 237).  Fra Grønland har vi tre artikler, nemlig Om Eskimoene 

i Grønland (s. 45 og 245), Kaptein Graahs østkystekspedisjon 1828-31 (s. 250) og Den 

danske konebåtsekspedisjon 1883 (s. 263). 

Det er klart at største delen av de artiklene og foredragene som ble trykt i Atlanten 

var særlig informative og interessante og noen av dem må ha hatt innflytelse på politiske 

bestemmelser.  Man må ta med i beregningen at det var mange politikere som var 

medlemmer av foreningen og også markante skikkelser fra næringslivet og andre steder i 

samfunnet.  Det ble ofte lange og dype diskusjoner på generalforsamlingene samt andre 

møter om de store sakene som salget av de vestindiske øyene og Islands selvstendighet. 

Hvis vi ser nærmere på artikler fra de enkelte landene så er det klart at det var 

viktig for foreningens styre å følge målene som ble satt i paragraf 2 i loven for Foreningen 

De Danske Atlanterhavsøer.  De første sidene i den første årgangen inneholder en 

innledning fra redaksjonen og så følger det artikler fra de fire øyene.  Det er Finnur 

Jónsson som skriver den islandske artikkelen hvor han nevner en del fakta om landet og 

dets innbyggere, f.eks. om landets størrelse og beliggenhet, innbyggertallet, 

hovednæringsveiene og hvilke muligheter man ser i framtiden.  De andre artiklene har en 

liknende karakter.  Det som også er viktig i foreningens virksomhet er 

generalforsamlingene, hva som ble bestemt på disse møtene.  I begynnelsen måtte man 

riktig nok legge stor vekt på å få nye medlemmer.  Ikke bare for å spre kunnskapen, men 

også for å få mer kapital så det ville være mulig å utgi et medlemsblad.  Det finnes en 

nøyaktig medlemsfortegnelse i hvert utgitt blad av Atlanten og der kan man se at det er 
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veldig få kvinnelige medlemmer, jeg har faktisk kun fått øye på en, men det overrasker 

slett ikke, sånn var situasjonen i begynnelsen av 1900-årtallet.  De fleste medlemmene 

hører til samfunnets høyeste klasse, dvs. embetsmenn, politikere, akademikere og 

forretningsmenn.  Det er de som har innflytelse og er derfor viktige for foreningens 

formål.   

Som nevnt tidligere ble Foreningen De Danske Atlanterhavsøer stiftet den 16. 

desember 1902, men det var en måned senere, den 16. januar 1903, foreningen først kom 

offentlig fram.  Den 26. september samme år bestemmer man å gi ut et medlemsblad, men 

det første heftet utkommer ikke før enn den 15. januar 1904.  Generalforsamlingene ble 

alltid avholdt i desember hvert år og det første referatet fra en slik forsamling som ble 

trykt i Atlanten er for året 1904.  Vi har derfor ikke like omfattende opplysninger om 

virksomheten det første året som vi har om resten av foreningens levetid.  Dagen etter at 

det første heftet av Atlanten utkom, den 16. januar 1904, inviterte foreningen til et møte 

med pressen.  Foreningens president, Kammerherre Sehested, ønsket pressens 

representanter velkomne og uttalte at "Hensigten med dette Møde var at gøre Rede for 

Anledningen til Dannelsen af Foreningen, for dens Formaal og for de Veje, hvorved 

Foreningen søgte at opnaa disse Formaal, og han haabede, at Pressen vilde yde sin 

uundværlige Bistand til Fremme af denne Sag."45  Man legger altså ikke bare vekt på å 

ha gode forbindelser med dem som sitter øverst i samfunnet, men også med pressen som 

kan spre opplysninger om foreningens interesser.  Atlanten leses nesten kun av 

medlemmene, men den daglige pressen kan leses i hvert enkelt hjem. 

For å innse bedre forandringen og utviklingen som Foreningen De Danske 

Atlanterhavsøer går igjennom fra opphav til ende så vil jeg fokusere nærmere på hver 

enkel årgang av Atlanten og se om det finnes ulikheter i virksomheten fra det ene året til 

det neste.  Jeg vil ikke nevne hver eneste artikkel eller alle saker som blir omtalt i bladet, 

kun dem som jeg tror at spiller en rolle i denne gjennomgangen. 

4.2.1. 1. årgang 1904 - 1906 

I referatet fra generalforsamlingen i desember 190446 kan vi lese at i oktober 1903 ble det 

sendt en oppfordring til et stort antall medborgere i inn- og utlandet om å bli medlem i 

foreningen.  Man begynte også med en forelesningsvirksomhet hvor det ble holdt 

forelesninger i forskjellige provinsbyer om betydningen av de fjerne landsdelene for 

 
45 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 43 
46 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 169-181 
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dansk ervervsliv.  På dette tidspunktet hadde man utpekt foreningens representanter både 

i inn- og utland og man kan lese i referatet at de allerede er 58, dessuten er det rettet en 

henvendelse angående representasjon til 19 menn på Island.  Foreningen er aktiv på flere 

områder, den har henvendt seg til Generaldirektoratet for postvesenet med en innstilling 

om nedsettelse av portotakstene mellom Island, Dansk Vestindia og Danmark.  Et fast 

punkt i generalforsamlingenes referater var nøyaktige opplysninger om foreningens 

medlemstall og regnskap, som ordentlige foreninger pleier å gjøre. 

Et annet fast punkt i generalforsamlingenes referater er årsberetninger fra alle de 

fire seksjonene.  Hvis vi ser nærmere på de første beretningene som dekker virksomheten 

fra begynnelsen til sent på året 1904 (s. 177-181) så får vi et nærmere innblikk i 

seksjonenes rolle i foreningens arbeid.  Den islandske seksjonen har nedsatt et utvalg for 

å presse på saken om en opprettelse av telegrafforbindelse med Island.  Denne saken viste 

seg å være godt på vei, man kunne regne med at kablene kunne legges om to år så 

utvalgets arbeid kunne innstilles nesten fra begynnelsen.  Et annet utvalg ble nedsatt for 

å overveie hva man fra foreningens side kunne gjøre for å støtte den landøkonomiske 

utvikling på Island.  Islands fiskeri har også vært drøftet i enda et utvalg i seksjonen, 

særlig spørsmålet om hvilken betydning det ville ha at danske og islandske fiskere sluttet 

seg sammen i andelsfiskeriselskaper.  Andre spørsmål som ble diskutert var en forbedret 

ordning av slaktningen av får og anvendelsen av islandsk leire i byggemateriale.  

Den færøyske seksjonen meddelte at den ikke hadde kunnet utarbeide betydelig 

virksomhet i året 1904 på grunn av formannens fravær den største delen av året.  Man har 

likevel diskutert saker som hvordan det ville være mulig å fremme noe av færøysk 

steinindustri, lungetuberkulosens utbredelse på Færøyene og utstillingen av færøyske dyr 

ved Dyrskuet i København 1905, dette spørsmålet ble utsatt. 

Den grønlandske seksjonen forteller kun om et møte som ble avholdt den 29. 

november 1904 hvor man drøftet de grønlandske forholdene (den grønlandske handelen). 

Den vestindiske seksjonen forteller om det store nye plantasjeselskapet Dansk 

Vestindia, men dette betyr at det er etablert et samarbeid som forhåpentlig vil komme til 

nytte.  Som følge av en henvendelse fra seksjonens formann har plantasjeselskapet foretatt 

et dyrkingsforsøk med forskjellige fôrplanter.  Dessverre var forholdene dårlige på grunn 

av usedvanlig tørke, men man tror at det ville være anledning til å gjenta forsøket under 

mer gunstige forhold.  Enn videre har plantasjeselskapet begynt med et lite meieriforsøk 

på øyen St. Croix og forhåpentlig vil man kunne fortsette i større stil i framtiden. 

Seksjonen har også mottatt mange forespørsler om virksomhet i Dansk Vestindia, men de 
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fleste er blitt frarådd å reise dit, særlig de som ikke kjenner til forholdene på øyene og 

ikke eier noen kapital.   

Når man leser denne første årgangen av Atlanten videre finnes det mange 

interessante artikler som viser hvor ivrig man var etter å gjøre noe positivt for disse øyene 

i Atlanterhavet og alle de ideene som kommer fram.  Vi har en artikkel om et par 

småerverv for Færøyene og Island, jod innvinning av tang.  Vi leser mange artikler og 

diskusjoner om det ville være praktisk å innføre tamme reinsdyr i Grønland, det fantes 

mange ulike meninger om det ville være praktisk og positivt for Grønland, f.eks. om 

dyrene ville overleve det grønlandske klimaet.  Man søkte rådgivning fra dem som kjente 

forholdene og vi kan lese svarene fra professor Fridtjof Nansen,  skogsinspektor 

Hagemann fra Tromsø og fjellfinnen Ole Nilsen Ravna.  En annen sak som er knyttet til 

denne saken er om man skulle overføre moskusokser til Island.  Landbrukskandidat A. 

Friis hadde skrevet om dette i Dansk Jagttidende, årgang 1900, og skriver nå i Atlanten 

på grunn av forslagene om å innføre tamme reinsdyr til Grønland.  Friis fortsetter med 

saken og skriver til diverse menn for å få deres mening om moskusoksen på Island og 

viser svarene i sin neste artikkel i Atlanten.  Man kan lese svar fra Finnur Jónsson som 

ser positivt på saken (9. juni 1905), fra Universitetets zoologiske Museum som viser en 

stor interesse og støtter saken (15. juni 1905), fra professor R. Collett i Kristiania (22. 

juni 1905), fra Fridtjof Nansen (den 24. juni 1905), fra A.G. Nathorst i Stockholm (27. 

juli 1905) og fra Th. Thoroddsen (29. juli 1905), men de synes alle sammen at saken er 

vitenskapelig betydningsfull.   Man har sendt en bevilling av pengemidler til Ministeriet 

for Island og der ligger saken nå for tiden.47  I Atlantens 2. årgang får vi ingen nyheter 

om moskusoksen, men på generalforsamlingen 1914 (3. årgang) blir saken diskutert og i 

den 4. årgangen er diskusjonene i full gang igjen. 

Det kommer flere interessante artikler i Atlanten i 1905 slike som Om Færøyingen 

og hans levevis (s. 305), Kaktus som Kreaturfôr (s. 315), Kreaturholdet i Grønland (s. 

321) og Hva vet de danske om Færøyene (s. 329), som er en særlig opplysende lesning.  

Det  er overraskende hvor litt det danske publikum vet om Færøyene, man kan vel legge 

skylden på begrenset undervisning i skolene.  Så kunne et turistskip fra Danmark til 

Færøyene to ganger om sommeren ha en stor betydning for dansker å lære mer om 

færøysk tilværelse. 

I generalforsamlingens referat for året 1905 legger foreningens president vekt på 

 
47 Atlanten, 1. årg. 1904-06, s. 289-291 
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at utgivelsen av medlemsbladet Atlanten må være det sentrale i foreningens virksomhet.  

Men det blir ikke bare utgitt et medlemsblad, en bok med tittelen De danske 

Atlanterhavsøer, med et avsnitt for hver øy, skal også utgis.  Det første avsnittet, som 

handler om Island, er allerede ferdig.  I dette avsnittet finnes det mange lærerike artikler, 

men det som kanskje vekker den største interessen er at en av artiklene er skrevet av en 

kvinne, fru Þóra Thoroddsen og handler artikkelen om den islandske husflid.  Avsnitt 

nummer to, som handler om Færøyene, er godt på vei og det tredje avsnittet vil dekke 

Grønland. 

Det var blitt avholdt mange foredrag under året 1905 (fra mars til september):  

Tilstanden i Grønland (Knud Rasmussen), Plan til oprettelse af en fast videnskabelig 

station i Vestgrønland (Magister Porsild), Om plantevækst og landbrug i Vestindien 

(Oberstløjtnant Rambusch), Det grønlandske hjem (Pastor Poul Vibæk), Fiskeriforhold 

ved Island og Færøerne (Havnekaptajn C.F. Drechsel), Klimafaren i varme lande før og 

nu (Prof. dr. med. E. Ehlers), Færøernes historie og litteratur (Dr. phil. Jakob Jakobsen) 

og Fuglefangst på Færøerne (Overlærer L. Bergh).  Mange av disse forelesningene ble 

trykt i Atlanten og var til stor interesse for leserne.  I referatet ble det også gjort rede for 

foreningens søknader om pengestøtte til bestemte oppgaver og at den hadde støttet 

magister Porsild om 200 kroner til en studiereise til forsøksstasjoner i Alpene og 400 

kroner til assistent L. Frederiksen til en Islandsreise.   

I 1906 fortsetter man med opplysende artikler:  De grønlandske hjem (s. 366), En 

tur til St. Peter på St. Thomas (s. 378), Meddelelser fra Færøerne (s. 382), Indberetning 

til foreningen om den af landbrugskandidat L. Frederiksen foretagne rejse til Island 

sommeren 1905 (s. 385), Telefon- og telegrafanlæg på Færøerne (s. 401), 

Plantageselskabet Dansk Vestindien (s. 408), Nye vestindiske love (s. 417), Altingets 

besøg (s. 436), Klimatfaren før og nu (alt om tropesykdommer, s. 440), Plantevæksten i 

Dansk Vestindien (s. 466),  Danmarks ekspeditionen og Nordøstgrønlands undersøgelse 

(s. 473).  Ekspedisjonen blir beskrevet således at skipet seiler av sted til Grønland fra 

Eskifjörður den 22. juli 1906.  Et depot og en meteorologisk stasjon opprettes på 76-

77°n.br. (Stasjon A).  Skipet søker en sikker vinterhavn syd på.  Så kommer vinteren 

1906-1907 med observasjon og sledereiser.  Sommeren 1907 foretar man undersøkelser. 

Vinteren 1907-1908 foretar man observasjoner ved skipshavnen, likesom det foretas 

sledereiser og utlegges depoter.  Sommeren 1908 vil den ankomne sledeekspedisjonen bli 

ført ned langs vestkysten og i slutten av august videre til Angmagssalik på østkysten.  

Innen utgangen av september 1908 kunne ekspedisjonen altså ventes igjen.  Denne reisen, 
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tvers over Grønlands innlandsis på nordlig bredde, må ha vekket en stor interesse denne 

gangen og gjør sikkert fortsatt.  De siste artiklene i den første årgangen av Atlanten er 

Nordhavsfiskeri som er en kritikk mot det faktum at man ikke fisket i Nordhavet fra 

færøyske og islandske havn mens engelskmennene og andre håver inn fisk fra dette 

området (s. 489), Hvor langt ligger Færøerne og Island borte? Her diskuterer man 

etableringen av en direkte, billig dampskipsrute til Island og Færøyene som bør være et 

av de første mål man arbeider med for å skape felles interesse mellom rikets adskilte deler 

(s. 492), Professor Thoroddsens undersøgelser på Island (s. 494), han er den første som 

har gitt en samlet oversikt over geografiske og geologiske undersøkelser på Island, 

Administration i Grønland (s. 508) og Indtryk fra en rejse til Vestindien i vinteren 1905-

06 (s. 520). 

Til sist kommer referatet fra foreningens generalforsamling 1906.  Der forteller 

man bl.a. om hvor vellykket festen for de islandske Altingsmennene var, diskusjoner om 

at man burde opplyse landsmenn mer nøyaktig om de vestindiske øyene, om islandske 

hester kunne bli vist frem på danske dyrskuer og tollspørsmålet angående Dansk 

Vestindia.  Man nevner ingen forelesninger som ble avholdt i 1906 og slutter med 

regnskap og budsjett. 

4.2.2. 2. årgang 1907 - 1910 

Denne årgangen begynner med artikler fra de diverse øyene som den forrige årgangen.  

Den første er Ræktunarfélag Norðurlands (s. 1), så kommer Breve fra Grønlændere (s. 

8), Rapport til Indenrigsministeriet over renbejte-undersøgelsens-ekspeditionens rejse i 

Grønland sommeren 1905 (s. 43), Et par ord om trædyrkning på Island (s. 64), De sidste 

års arbejde i Dansk Vestindien (s. 83), Sildefiskerierne ved Eyjafjord 1904-06 (s. 83), 

Færøernes stilling i det danske rige (s. 99), Vandingsanlæg på Island (s. 112), Om 

fiskerierne paa vore vestindiske øer (s. 117).  Denne artikkelen handler om undersøkelser 

som dr. phil. Th. Mortensen utførte i perioden desember 1905 til april 1906, men de førte 

til den gledelige overraskelse da man fant ut at fiskeriforholdene lett kunne forbedres og 

at det uten tvil var muligheter for en videre utvikling av fiskeriene som må være av en 

stor betydning for øyene.  Det tropiske klimas indflydelse på menneskene (s. 155), 

Fabriksselskabet på Akureyri.  Her legger prof. Finnur Jónsson fram et spørsmål om 

Atlantens lesere er villige til å kjøpe aksjer i et ullspinneri som har vært i drift i 9 år, men 

nå skal driften utvides.  Hver aksje koster 100 kroner (s. 161), Kongens rejse til Island 

den 30. juli 1907 (s. 163), Sociale og hygiejniske forhold i Grønland (s. 179), Den 
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islandske hest (s. 187) og Dampskibs-forbindelsen med Færøerne (s. 190).  Til slutt 

kommer generalforsamlingens møtereferat for året 1907 (s. 195-202). Blant de sakene 

som foreningen hadde beskjeftiget seg med kan nevnes nedsettelsen av portotakstene 

mellom Danmark og Island og mellom Danmark og de danske vestindiske øyene.  Mange 

foredrag om de enkelte Atlanterhavsøyene ble avholdt i noen av de større provinsbyene.  

Foreningen arbeidet også med å skaffe den islandske hesten innpass i Danmark og den 

hadde fått arbeidet et kart over Dansk Vestindia som skal benyttes til boken De danske 

Atlanterhavsøer. 

Det er særlig interessant å lese opplysningene havnekaptein kommandør Drechsel 

ga angående det nyopprettete andelsfiskeriselskapet.  Foreningens islandske seksjon 

hadde nedsatt et fiskeriutvalg som utarbeidet et lovforslag for et fiskeriselskap etter andels 

prinsippet samt å utdele en liten brosjyre om fiskeriet ved Island og Færøyene til islandske 

og færøyske fiskere.  Da Altinget var på besøk i Danmark 1906 hadde fiskeriutvalget et 

møte med noen av de Altingsmennene som var særlig interesserte i fiskeri.  Hr. Drechsel 

sluttet sin tale med å si at islendingene rår over lokalkjennskap og lett adgang til fiske 

mens det kanskje er lettere for danskene å skaffe penger.  Det kunne muligvis føre til et 

samarbeid på dette området.  "De internationale Havundersøgelser og Dr. Johs. Schmidts 

Undersøgelser vilde sikkert faa den største Betydning for Fiskeriet deroppe."48  Johannes 

Schmidt, som var et aktivt medlem av Foreningen De Danske Atlanterhavsøerne, var en 

kjent havforsker og en nøkkelperson i vitenskapelige havundersøkelser på dette tidspunkt.  

Da er vi kommet til året 1908.  Som før finner vi flere interessante artikler i 

Atlanten, man kan nevne Bomuldshøsten i Dansk Vestindien i 1907 (s. 203), Nogle 

Taveplanter egnede til Dyrkning i dansk Vestindien (s. 206 og s. 227), Den islandske Hest 

(s. 210), Møde om Grønland, flere lovforslag (s. 229), Insektangreb paa Bomulden i 

Dansk Vestindien (s. 265), Udkast til Lov om det statsretlige Forhold mellem Danmark 

og Island (s. 281), Kaptajn Søllings Fiskeindpakningsmetode (s. 289), Salg av færøsk Fisk 

i København (s. 291), Biavl og Biavlsforhold paa de dansk vestindiske Øer (s. 296), 

Uddannelse af unge Islændere og Færinger paa Skoleskibene (s. 305).  Her ble det lagt 

fram et spørsmål om islendinger og færøyinger hadde adgang til danske skoleskip.  Det 

ble opplyst at adgang til skoleskipet Georg Stage er åpen for færøyske og islandske menn 

og at i årenes løp har der vært flere færinger ombord, men derimot har ingen islending 

meldt seg hittil. "Danmarks-Ekspeditionen" til Grønlands Nordøstkyst (s. 307), (jfr. 

 
48 Atlanten, 2. årg. 1907-10, s. 200 
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Atlanten 3. årg. s. 473), Altingsvalgene paa Island den 10. September (s. 311) og Lov om 

Styrelse af Kolonierne i Grønland (s. 315).   

Hvis vi ser nærmere på innholdet i disse artiklene utfra de enkelte øyene så er det 

mest om fisk når man skriver om Island og Færøyene, angående de vestindiske øyene 

skriver man mest om plantedyrking og når det dreier seg om Grønland så er det mest 

fortellinger om de ekspedisjonene man foretok for å utforske ukjente områder i og ved 

Grønland.  I Atlanten blir det også underrettet om ny lovgivning i de enkelte landene. 

Foreningens generalforsamling ble avholdt den 16. desember 1908 (s. 323-338).  

Foreningens visepresident, som ledet møtet, var særlig glad over at ved møtets slutt ville 

hr. kaptein Koch holde et foredrag om sin sledereise våren 1907 til Grønlands nordligste 

punkt:  "Jeg forudsætter, at det er Foredraget, der har lokket saa mange medlemmer, som 

vi næppe tidligere have set ved en Generalforsamling, til at give Møde, og vi ved jo, at 

det ligeledes er dette Foredrag, som har skaffet os den Glæde at se saa mange Damer her 

i Aften".49  Jeg må innrømme at det overrasker meg at et foredrag om sledereise til 

Grønland skulle være særlig spennende for kvinner i København i desember 1908 og at 

det nevnes i møtereferatet.  Hva sier det oss?  At det ikke var noen andre begivenheter i 

byen?  At danske kvinner syntes eksotiske reiser var spennende?  At danske kvinner var 

interesserte i Grønland?  Jeg har ikke noe svar, men dette kunne være verdt å legge 

nærmere merke til. 

I året 1908 har man fortsatt å holde foredrag i danske byer om de danske 

Atlanterhavsøyene.  I København ble det avholdt mange forelesninger ss. Islandsfærden 

1907, Andelssagens Betydning paa Island, Landbrugsmuligheder paa Islands Sydland og 

et diskusjonsmøte om lovforslaget om Adskillelse af Handel og Administration i 

Grønland.  Andre spørsmål som foreningen har arbeidet med er bl.a. Midler til at lette 

Afsætningen af frisk Fisk fra Færøerne i København, Ordning af billige Ferierejser til 

Island og Færøerne samt Ordning af Besøg af unge Færinger her i landet til næste 

Sommer.  Det kan også nevnes at foreningen arbeider for tiden å få utgitt Grønlands 

beskrivelse på grønlandsk til gratis utdeling til grønlendere og den har også vært aktiv i å 

skaffe den islandske hesten innpass i Danmark, bare i sommer har foreningen vært med 

på å skaffe 737 husmannsheste fra Island.  En annen sak som blir nevnt er Andelssagens 

udvikling paa Island, specielt Oprettelsen af Andels Faareslagterier.  Det er klart at 

foreningen har medvirket i flere ambisiøse oppgaver gjennom sin virksomhets tid og hatt 

 
49 Atlanten, 2. årg. 1907-10, s. 323 
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påvirkning på resultatene i mange av dem.  Som visepresidenten sa på slutten av denne 

generalforsamlingen at han følte seg overbevisst om at foreningens andel gjennom tiden 

ikke har vært dårlig selv om det har vært delte meninger om foreningens virksomhet og 

betydning helt fra begynnelsen. 

Året 1909 fortsetter med opplysende artikler: Grønlandssælen og Nordmændenes 

Storfangst (s. 343), Grønland under Krigen 1807-14 (s. 347, 363, 373, 379, krigen 

Danmark-Norge mot England), Klapmytsen og Nordmændenes Storfangst (s. 358), Jan 

Mayen (s. 345, 372), Plantageselskabet Dansk Vestindiens Virksomhed i 1908 og 1909 

(s. 388, 399).  Man måtte kjempe mot insektangrep hele tiden i de vestindiske øyene.  

Bevarelse af Jordens Fugtighed i Dansk Vestindien (s. 406, 416), Dampskibsforbindelsen 

med Færøerne (s. 412), Bidrag til den grønlandske Handels Historie (s. 417) og Udkast 

til Lov om det statsretslige Forhold mellem Danmark og Island (s. 444).  Som før tar man 

tak i store og viktige saker angående de danske Atlanterhavsøyene.  Den 8. desember ble 

det arrangert et møte om Island (s. 427) hvor Finnur Jónsson holdt en forelesning om 

Islands politiske forhold til Danmark.  Blant tilstedeværende var den danske 

utenriksminister samt en stor representasjon fra pressen.  Forelesningen ble så etterfulgt 

med livlige diskusjoner. 

Generalforsamlingen for 1909 ble avholdt den 20. desember 1909.  I det siste året 

er det blitt holdt 5 forelesninger, nemlig Foraarsslæderejsen 1907 til Grønlands 

nordligste Punkt (Kaptajn Koch), Ønskelige Forbedringer af Havneforholdene paa de 

dansk-vestindiske Øer (Havnebygmester H.C.V. Møller), Islands politiske Forhold til 

Danmark (Dr. Finnur Jónsson), Nordpolen og Polareskimoerne (Polarfarer og forfatter 

Knud Rasmussen) og et foredrag om Dansk Vestindiens indfødte Befolkning (Lic. theol. 

Lawaetz) vil bli holdt her på slutten av generalforsamlingen.  Ytterligere vil det bli holdt 

forelesninger i den nærmeste framtiden om Fiskeriundersøgelser ved Grønland og Om 

faareavl i Grønland.   

Flere emner ble diskutert og man fortalte om en gruppe færøyingers besøk til 

København som var særdeles vellykket, men foreningen hadde støttet arrangementet og 

de besøkende med 500 kroner. 

De følgende artiklene som trykkes i Atlanten er bl.a. En Beretning om 

"Agricultural-Industrial Society of St. Thomas"s Liv og Arbejde 1891-1909 (s. 462), Det 

islandske Spørgsmaal (s. 467, 502), De dansk-vestindiske Øers Havneforhold (s. 475), 

Monopol- eller Frihandel i Grønland (s. 489), Irrigationsanlæget paa Plantagen La 

Grange (et brev fra St. Croix, s. 493), Om Tangbrændingen ved Norges Kyst.  En ikke 
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udnyttet Indtægtskilde for Færøerne og Island (s. 500), Post- og Telegrafvirksomheden 

paa de danske Atlanterhavsøer (s. 507), Om Engvanding (ved Eggert Briem, Viðey, s. 

522, 551), Dansk-Vestindiens indfødte Befolkning, dens Ejendommeligheder og dens 

Udviklingsmuligheder (s. 531), Den islandske Hest som Husmandshest (s. 537), 

Fremskridt i Landbruget paa Island siden 1906 (s. 631) og Fjerkræavlen paa Færøerne 

og dens Udviklingsmuligheder (s. 640). 

4.2.3. 3. årgang 1911 - 1914 

Denne årgangen begynner med foredraget Grønland i en Overgangstid som ble holdt i 

foreningen den 23. november 1910.  Deretter kommer møtereferatet fra 

generalforsamlingen for året 1910 (s. 13-24).  Som vanlig forteller man om valget til de 

fire seksjonene og denne gangen vekker det min oppmerksomhet at Admiralinne Emma 

Gad blir valgt til seksjonen for Island og hun var den første kvinnen i foreningens historie 

til å bli valgt inn som et medlem av en seksjon.  Hun hadde som formann for 

Kunstflidsforeningen vært særdeles interessert i islandske kvinners utdannelse og støttet 

mange av dem til et fritt opphold på foreningens kurser. 

I året 1910 ble det holdt 5 forelesninger i foreningen: Den 7. mars 1910 om 

Grønland, ledsaget af en Fremvisning af en Mængde fortrinlige Lysbilleder (Dr. Krabbe), 

den 18. marts om Fiskeriundersøgelser i Grønland 1908 & 1909 (Cand.mag. Adolf S. 

Jenssen), den 1. april ble det holdt et møte i foreningen om Den dansk-arktiske Station 

paa Diskoøen (Magister Morten P. Porsild), den 23. november en forelesning om 

Grønland i en Overgangstid (Provst. Schultz-Lorentzen) og på selve generalforsamlingen 

den 16. desember 1910 en forelesning om Island og Danmark (Cand. theol. Arne Møller).   

Det må være litt oppsiktsvekkende at 4 av 5 forelesninger handler om Grønland. 

Av andre saker som foreningen har tatt seg av i 1910 kan man nevne Undersøgelse 

af et vandsygt Areal paa Island med det Formaal at fremme dets Kultur og Antagelse af 

unge Islændere og Færinger som Lærlinge under det kgl. danske 

Landhusholdningsselskab, men det førte til at elever fra Island og Færøyene kunne få 

lærlingeplass i Danmark på ordentlig drevne bondegårder fra 1. november 1910. 

Den 19. januar 1911 ble det avholdt et møte i den grønlandske seksjonen hvor Th. 

N. Krabbe innledet en diskusjon om spørsmålet Uenigheden angaaende Grønlændernes 

Fremtid.  Her oppstod det uenigheter mellom danske embedsmenn og andre dansker 

angående ordningen om handel og administrasjon i Grønland (s. 45-48).  Deretter 

kommer det flere interessante artikler: Handelen paa vaare vestindiske Øer (s. 25).  I 
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denne artikkelen kan man betrakte flere bilder fra disse øyene som viser naturen, 

bygninger, de innfødte osv. Grønland i en Overgangstid (s. 45, 62), Et Besøg i Kirkebø 

paa Sydstrømø (s. 86), Minder fra de dansk vestindiske Øers Fortid og Nutid (s. 89), Det 

islandske Landbrugs Stilling (s. 101, 113, 174) og Island og Danmark (s. 110).  Som før 

blir Atlantens lesere opplyst om betydningsfulle fakta angående de fire øyrikene i 

Atlanterhavet. 

Foreningens generalforsamling ble avholdt den 15. desember 1911 (s. 165-184).  

Admiralinne Emma Gad sitter fortsatt i styret av den islandske seksjonen og er som før 

den eneste kvinnen som har sete i en av seksjonene. Det er også bemerkelsesverdig at 

som medlem i den grønlandske seksjonen sitter finansministeren N. T. Neergaard, samt 

en folketingsmann.  Man finner faktisk også folketingsmenn/ landtingsmenn i de andre 

seksjonene.  Presidenten, Kammerherre C. Bech, opplyste at boken De danske 

Atlanterhavsøer, som foreningen hadde fått skrevet, nå var ferdig, et verk på 864 sider.  

Man håpet å få noen inntekter ved salg av boken. 

Som tidligere år ble det holdt noen foredrag i året 1911.  Den 28. januar holdt 

foreningen et møte hvor Kaptein S.N. Hansen fortalte om Fiskeriinspektionen ved Island 

og Færøerne, den 28. februar Sorø, om Færøernes Natur og Folkeliv (Pastor Axel Bergh) 

og den 29. april En Rejse til vore vestindiske Øer (Folketingsmand, Etatsraad 

Hammerich).  Det ser ut som det ikke ble holdt noen foredrag den siste halvdelen av året 

1911.  Disse foredragene ble alle holdt i København, men det bør nevnes at 

statsskolelærerinne frk. Hulda Hansen, som er foreningens representant på Bornholm, 

holdt foredrag om Island og viste lysbilder i 4 forskjellige byer i Danmark.  Hun vil 

fortsette med disse foredragene i vinterens løp.  Av andre spørsmål som foreningen har 

beskjeftiget seg med kan nevnes Arbejder-Boligforholdene i Dansk Vestindien, 

Gødningsforsøgene i Dansk Vestindien (saken er avsluttet), Udsmykning af Salene paa 

Kristiansborg Slot med Billeder fra Atlanterhavsøerne og Deltagelse i den 4. nordiske 

Havebrugsudstilling i København 1912.  Generalforsamlingen ble avsluttet med en 

forelesning om Billeder fra Nordboernes gamle Østerbygd, illustreret ved en Række 

udmærkede Lysbilleder (Dr. Norman Hansen).  

Flere artikler blir trykt i Atlanten: Minneord om Kong Frederik den 8. (s. 205), 

men han hadde overtatt protektoratet over foreningen De Danske Atlanterhavsøer i juli 

1906.  Statistiske Oplysninger om Grønland (s. 235, 252), Plantageselskabet Dansk 

Vestindien 1911 (s. 237), Nye Love vedrørende de danske Atlanterhavsøer (s. 241) og Om 

Nordboruiner i Østgrønland (s. 253).  
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Den 16. desember 1912 holder man årets generalforsamling på foreningens 10- 

års stiftelsesdag (s. 273-280).  Som før avla presidenten en beretning om foreningens 

virksomhet i det forløpne år.  Man har arbeidet med utgivelsen av en Rejsehaandbog for 

Island og Færøerne som kaptein Daniel Bruun skriver og håper å kunne lage en del 

særtrykk av den som eventuelt kan selges i bokhandelen. 

Noen forelesninger ble holdt i 1912:  Den 20. januar om Panamakanalen og dens 

Betydning for dansk Vestindien (Forfatter Holger Rosenberg), den 14. februar om En 

Vinterrejse paa Færø (Pastor I. Falk Rønne), den 19. april fikk vi 2 foredrag, nemlig Den 

danske Ekspedition til Dronning Louises Land og tværs over Nordgrønlands Indlandsis 

1912-13 (Kaptajn J.P. Koch) og Lidt om Ammassalikernes Forfædre (cand. mag. William 

Thalbitzer) og til sist en forelesning ved generalforsamlingens slutt den 16. desember: 

Fremskridt paa Færøerne i de sidste 25-30 Aar (Provst Th. Sørensen). 

Foreningen har mottatt noen forespørsler angående de enkelte landene, for 

eksempel fra noen unge dansker som ønsket å reise til Island for å arbeide med landbruk, 

en forespørsel om Værdien af en Koncession paa Kul- og Kobbergrubedrift paa 

Færøerne, om Brunkuls Brikettanlæg på Island, om Ordning af Turistrejser til Island og 

fra Mr. Blandy i London en forespørsel om Saltproduktion i Dansk Vestindien.  Man har 

prøvd å svare så godt som mulig på alle disse henvendelsene.  

Foreningens finansielle situasjon er blitt dårligere etterhvert når medlemmene blir 

færre og man har mislykkes med å øke medlemstallet igjen.  Det ble søkt støtte til tre 

store fond, men alle sammen avslo.  Man har derfor søkt om statstilskudd på 1000 kroner. 

Beløpet er oppført på finanslovforslaget så man håper det beste.  Så ble det lagt fram et 

forslag til lovendring som innebærer at foreningens president og visepresident i framtiden 

blir valgt blant styrets medlemmer i stedet for den nåværende ordning hvor kun de 4 

seksjonenes formenn har lov til å velge (paragraf 4) samt små endringer i paragrafene 7 

og 9.  I paragraf 7 foreslås at "mindst 10 Dage forud" blir endret til "inden Midten af 

November Maaned" og i paragraf 9 foreslår man at "og for Lovændringer" blir tatt bort50.  

Man ble enig i å snart holde en ekstraordinær generalforsamling for endelig å vedta 

endringsforslagene.   

Den 8. februar 1913 ble foreningens ekstraordinære generalforsamling avholdt (s. 

281-288).  Det foreliggende forslag ble gjort rede for og da ingen uttalte seg imot forslaget 

om lovendringene ble det erklært enstemmig vedtatt.  Møtet ble avsluttet med en 

 
50 Atlanten, 3. årg. 1911-14, s. 279 
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forelesning av Einar Mikkelsen, Tre Aar i Nordøstgrønland (s. 289).  

Artikler som ble trykt i Atlanten i 1913 er bl.a. Oversigt over "Meddelelser om 

Grønland" 1876-1912 (s. 330), Ægteskaber, Fødte og Døde paa Færøerne i Aarene 1906-

10 (332), Plantageselskabet Dansk Vestindien i 1912 (s. 335), De dansk-vestindiske Øers 

Folkemængde (s. 339), Nye Love vedrørende de danske Atlanterhavsøer, denne gangen 

faktisk kun lov angående Færøyene, (s. 341) og Færøerne og Havnesagen (s. 349). 

For å øke medlemstallet i foreningen tilbød man gratis bøker til de nye 

medlemmene. Man kunne velge mellom 4 bøker som foreningen hadde fått utgitt før.  

Disse bøkene var Bogen om Grønland, Bogen om Dansk Vestindien, Bogen Turistruter 

paa Island og Bogen De danske Atlanterhavsøer, for den sistnevnte måtte man likevel 

betale 5 kroner. 

Generalforsamlingen for 1913 ble avholdt den 15. desember (s. 389-399).  For 

første gangen har foreningen fått tildelt et statstilskudd på 1000 kroner.  En ny president 

var blitt valgt, forhenværende finansminister, folketingsmann N. Neergaard og professor 

Finnur Jónsson som visepresident.  Den avgående president, professor Westermann, 

takket Neergaard "fordi han har vist Foreningen den Interesse at modtage Valget til 

Præsident, hvilket i alle maader maa betragtes som en Akkvisition for Foreningen, i 

hvilken han som Medlem af den grønlandske Sektion har virket lige fra dens Stiftelse."51  

Det må ha vært sannsynlig at en så sterk og aktiv politiker ville kunne ha bedre muligheter 

til å nå foreningens mål, for eksempel når det dreide seg om å skaffe penger.  

Som før ble det holdt noen forelesninger i foreningen i 1913:  Fremskridt paa 

Færøerne i de sidste 25-30 Aar (Provst Th. Sørensen), Den danske Ekspedition til 

Dronning Louises Land og tværs over Nordgrønlands Indlandsis (Kaptajn J.P. Koch) og 

Tre Aar i Nordøst-Grønland (Kaptajn Einar Mikkelsen).  Med henvisning til 

møtereferatene fra generalforsamlingene 1912 og 1913 så ble de to førstnevnte 

forelesningene faktisk holdt året før i 1912, men det er mulig at de ble holdt engang til. 

Som året før mottok foreningen en del forespørsler fra dansker som ønsket å reise 

til de danske Atlanterhavsøyene, nemlig til Island og Vestindia.  Det så ut som at det var 

det nye havneanlegget i Vestindia som fristet, mens for Islands vedkommende var det 

landbruket.  Flere saker ble drøftet på møtet og det kan nevnes at foreningen igjen har 

støttet Dansk Kunstflidsforening til videre utdannelse av unge håndarbeidslærerinner fra 

Atlanterhavsøyene og at Foreningen til Dyrenes Beskyttelse har sendt en forespørsel om 
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det var noe å innvende mot den dyrebehandling som finner sted på Færøyene og i 

Grønland.  "Bestyrelsen har drøftet Spørgsmaalet, men man var der enig i, at 

Behandlingen var en saadan, at der ingen Grund var til at henlede Lovgivningsmagtens 

Opmærksomhed derpaa."52 

Til sist fortalte man om noen begivenheter angående Atlanterhavsøyene som 

hadde kjennetegnet året 1913, nemlig det store havneanlegget på Færøyene, 

påbegynnelsen av det store havneanlegget på St. Thomas og det store anlegget av 

Reykjavik havn.  Det er klart at man var særlig opptatt av forbedringen av havneanlegg 

dette året.  Det som særlig vedrørte Grønland derimot er de 3 ekspedisjonene tvers over 

innlandsisen.  Møtet ble avsluttet med en forelesning av Finnur Jónsson om Ældre 

Forbindelser mellem Island Danmark. 

Når vi fortsetter å lese Atlanten får vi opplysninger om Islands Smørudførsel til 

England (s. 406) og Søulykker paa Færøerne (s. 406).   Smøreksporten hadde begynt tre 

år tidligere og var blitt veldig viktig for de islandske bøndene i Árnessyssel og 

Rangárvallasyssel. De to sjøulykkene ved juletiden på Færøyene påvirket et stort antall 

enker og barn.  Mange av foreningens medlemmer ville gjerne hjelpe til og samle bidrag 

til de berørte (over 50.000 kroner ble samlet inn). 

 Den 17. februar 1914 holdt premierløytnant Henning Bistrup en forelesning som 

han kalte Barndomserindringer fra Grønland og den 15. april holdt direktør J. Daugaard-

Jensen et foredrag på et møte i foreningen om Nutidens Grønland (s. 445).   Flere 

interessante artikler følger:  Avl og Opdræt af Perlehøns (s. 462), Rodfrugtdyrkning paa 

Island (s. 465), Islandsk Smør til Wien (s. 468), Lidt om Plantningsforsøgene paa 

Færøerne (s. 493), Erhvervsforholdene paa Færøerne (s. 504), Islands Ind- og Udførsel 

(s. 506), Plantageselskabet Dansk Vestindien i 1913 (s. 509) og En Opfordring og et 

Forslag ang. Grønland (s. 513).  Den 27. oktober 1914 ble et foredrag holdt i foreningen 

om Negrene og deres Skoler paa de dansk-vestindiske Øer (Skoledirektør Rübner 

Petersen).   

Generalforsamlingen for 1914 ble holdt den 16. desember (s. 518-528).  Det ble 

holdt flere forelesninger under året på vegne av foreningen, de som ikke allerede er nevnt 

er Et Lysbilledforedrag om Island (Kaptajn Daniel Bruun), De færøske Havneanlæg 

(Ingeniør N. Jagd) og til slutt et foredrag av Hs. kgl. Højhed Prins Axel om Dansk 

Vestindien.  Foreningen mottok som året før et statstilskudd på 1000 kroner og har støttet 
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Dansk Kunstflidsforening med 100 kroner.  På grunn av krigssituasjonen kan planen om 

en fellesreise til Island sommeren 1915 ikke realiseres. Blant de spørsmål som ble drøftet 

på møtet var Overførelse og Fredning af Moskusokser til Island og Vestgrønland.  Det 

forelå et bestemt formulert forslag om overførselen av dyrene til Island og Vestgrønland 

for å frede dem og unngå at de utryddes helt.  "Sagen er behandlet af Forretningsudvalget 

og henvist til den islandske og den grønlandske Sektion, men da der til Sagens Realisation 

kræves et ret betydeligt Beløb, er der næppe for Øjeblikket Udsigt til at føre den 

igennem."53  Dette er en stor sak som foreningen har drøftet lenge og er av stor interesse, 

men den var åpenbart altfor stor for foreningen å realisere uten politisk støtte.  Oksene 

ble aldri flyttet over havet.  Det er likevel interessant å nevne her at i året 1929 seilte en 

gruppe islendinger til Grønland for å søke og hente moskusokser.  Noen ble tatt med til 

Island, men de levde ikke lenge etter ankomsten.54 

Forsamlingen ble avsluttet med forfatter Knud Rasmussens forelesning om Den 

første Thule-Ekspedition til Grønlands N.O. Kyst frem og tilbage over Indlandsisen, 

illustrert med usedvanlige lysbilder.  

4.2.4. 4. årgang 1915 - 1917 
Denne gangen begynner årgangen med lesningen av et foredrag som cand. med. Christian 

Ditlevsen holdt i foreningen den 26. januar 1915 Om sanitære og hygiejniske Forhold i 

Dansk Vestindien og følger også mange bilder med i bladet.  Den 24. februar ble 2 

forelesninger holdt i foreningen, nemlig om Hollænderne paa Grønland (dr. phil. Louis 

Bobé) og Grønlandske Sommerdage i Egnen om Kap Farvel.  Lysbilleder fra Rejse 1914 

(cand.mag. W. Thalbitzer).  I det førstnevnte foredraget forteller foreleseren om 

konkurransen mellom nederlenderne og danskene angående hvalfangst og fiskeri ved 

Grønland helt fra 1700-tallet. 

På side 25 og fremover fortsetter diskusjonene om overføringen av moskusokser 

til Island og Vestgrønland, men denne saken har nå vært omtalt i foreningens 

medlemsblad Atlanten i 5 år.  Her kan vi lese et brev samt et forslag fra fhv. konsulent A. 

Friis, dat. 8. juni 1914, men det var han som reiste spørsmålet i begynnelsen.  Han forteller 

om sakens utvikling og at det er en fare for at dyrene vil utryddes hvis situasjonen ikke 

blir forandret.  Forslaget innebær bl.a. "at overføre Moskusoksen fra Nordøstgrønland til 

Island og fra nogle af de store Øer vest for Baffinsbugten, saasom Baffins Land, Nord 
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Devon og Ellesmere Land m.fl., til Vestgrønland".55  Kostnaden ved dette foretaket regner 

han med å ville ligge mellom 50.000 og 60.000 kroner.  På side 32 finner man et innlegg 

i diskusjonen fra Knud Rasmussen hvor han er skeptisk til overføring av dyrene til Island, 

men positiv til overføringen til Vestgrønland.  Som tidligere nevnt ble dette forslaget ikke 

realisert, kanskje på grunn av tidspunktet fordi krigen nå var i full gang og den 

økonomiske stabiliteten ikke lengere til stede selv om Danmark erklærte seg nøytral under 

krigen. 

Flere artikler ble trykt i Atlanten i 1915, blant dem kan nevnes  Krigens  

Virkninger paa Island ved Valtýr Guðmundsson (s. 41), herunder forfatningssaken, 

flaggsaken og ministerkrise, Krigens Virkninger paa Færøerne (s. 65), herunder 

landbruk, fiskeri og grindefangst, telefonvesen, tuberkulose sykehus, Dansk Vestindien 

under Krigen (s. 77), herunder negerhusmannssaken og forbedring av 

drikkevannsforholdene, Landbruget paa St. Croix (s. 97), Nedbørs- og Klimatforhold (s. 

98), Jordens Behandling (s. 116), Islands nye Forfatningslov og Flaget (s. 129), Fra 

Island (s. 161), herunder Islands dampskipsselskap, Krigens virkninger og 

Statsfunksjonærer truer med telegrafstreik, Plantageselskabet Dansk Vestindien 1914 (s. 

194), Fiskeriet fra Færøerne i 1914 (s. 201) og Om Muligheden af at skaffe St. Thomas 

en Vandforsyning (s. 205).  Som vi kan se så er krigens virkninger på de enkelte landene 

typiske fortellinger i året 1915. 

Foreningens generalforsamling for 1915 ble avholdt den 14. desember (s. 237-

252).  Som de siste 2 årene fikk foreningen et statstilskudd på 1000 kroner og den støttet 

også Dansk Kunstflidsforening om 100 kroner for utdannelse av håndarbeidslærerinner.  

Spørsmålet om overføring og fredning av moskusokser til Island og Vestgrønland ble 

fortsatt diskutert og man skulle vente på Knud Rasmussens opplysninger om utviklingen 

av saken, men på grunn av verdenskrigen ble den utsatt.  Boken Grønlandsbeskrivelse 

var blitt oversatt til grønlandsk og man håpet at den snart ville bli utgitt.  

Handelsministeriet hadde anmodet foreningen om å skaffe adresser på eksportører av 

eksportartikler fra Vestindia og det hadde man fått gjort.  Etter generalforsamlingen holdt 

professor Finnur Jónsson et foredrag om Islands politiske stilling.  Der drøftet han den 

islandske politiske utvikling fra århundreskiftet til dagens tid og forholdet til Danmark.  

Hans mening var bl.a.  at det var en ulykke at "Utkastet" ikke ble til lov.  Det var ikke noe 

annet enn juristerier og teorier som årsaket denne ulykken.  "Her mener jeg, at man i det 
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hele og store kan genoptage Udkastet fra 1908, blot med nogle modifikationer, og således 

at man mest lader sig lede af praktiske hensyn og ikke de usaglige teorier".56 

Den 28. januar 1916 holdt journalist Olaf Linck et foredrag i foreningen om 

Negerbevægelsen paa de dansk-vestindiske Øer (s. 256) og den 24. februar holdt 

herredsfoged Chr. Helms et foredrag om Færøerne og færøsk fiskeri (s. 285).  Av artikler 

som ble trykt i Atlanten i 1916 kan nevnes Om Børnedødeligheden paa vore vestindiske 

Øer (s. 252), Gaaseavlen paa Færøerne (s. 254), Fremtidens Grønland (s. 331), Hvad er 

Aarsagen til det, der for Tiden foregaar paa vore vestindiske Øer (s. 333), Nybygd i 

Grønland (Jón Dúason, s. 373), Fra Island (Valtýr Guðmundsson), herunder Islands 

Lovgivningsvirksomhed i 1915, Kommunalvæsen, Finansvæsen, Kommunikations-

væsen, Næringsvæsen, Omsætning og Kreditvæsen, Skolevæsen, Religionsvæsen, Rets- 

og Politivæsen, Krigsforanstaltninger og Krigens Virkninger, Dyrtid m.m. (s. 385), 

Fiskeriet fra Færøerne (s. 407) og Ethvert Land har de Negere, det fortjener (s. 445). Her 

legger forfatteren (A. Paludan Muller) vekt på hvor viktig det ville ha vært for de danske 

herrene å kjenne negerens karakter for å forstå bedre hvordan de skulle omgås. De brød 

seg aldri om å forstå deres karakter og derfor er situasjonen på de danske vestindiske 

øyene som den er.   Så kommer det en lang artikkel om Træk af Dansk Vestindiens Saga 

(s. 413).  Den 30. mars 1666 ankom Frederik III sitt skip St. Thomas og året 1672 ble 

øyen tatt i endelig besittelse av den danske kongen, men øyen var da ubebodd.  St. Jan 

ble tatt i dansk besittelse i 1684 og St. Croix ble kjøpt av Frankrike i 1733.  Begge øyene 

var ubebodd ved overtakelsen.  Den første salgstraktaten med USA om salget av øyene 

ble gjort i 1867, men Amerika trakk seg tilbake.  Nå, da det var klart at øyene skulle 

selges, skulle man på foreningens neste generalforsamling i desember 1916 ta opp til 

diskusjon spørsmålet Hvad har Foreningens Bestyrelse foretaget sig i Sagen angaaende 

de dansk-vestindiske Øers Salg? men dette var en forespørsel anmeldt av 5 medlemmer. 

Foreningens årlige generalforsamling ble avholdt den 19. desember 1916 (s. 449-

476).  Noen foredrag var blitt holdt i årets løp, bl.a. Islands politiske stilling av professor 

Finnur Jónsson og Agerbruget i Vestindien av professor Kølpin Ravn.  Som før fikk 

foreningen statsstøtte på 1000 kroner og dessuten er det oppført på finanslovforslaget et 

beløp på 2000 kroner som et ekstraordinært tilskudd.  Foreningen har også mottatt et 

beløp på 715 kroner til trykningen av boken om Grønland på grønlandsk. 

Den store diskusjonen på møtet handlet om salget av de danske vestindiske øyene.  
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De medlemmene som hadde ønsket å ta opp denne diskusjonen kritiserte styret for ikke å 

ha kalt til et ekstra møte i foreningen i august da det ble kjent at den danske regjeringen 

hadde avsluttet en avtale med De forente Stater om salget av noen av de danske 

Atlanterhavsøyene.   

For en Forening, der bærer Navnet <De danske Atlanterhavsøer>, skulde man nu 
tro, at denne alvorlige Begivenhed maatte blive Signalet til en hurtig og energisk 
Aktion. - Vi véd, at mange gik i Forventning om, at der skulde blive sammenkaldt 
til et Møde i Foreningen, hvor man kunde drøfte Situationen og planlægge et 
omfattende Oplysnings- og Agitationsarbejde.57   

Nå ville disse medlemmene få svar på spørsmålet: Hva har foreningens styre 

foretatt seg i saken angående de danske vestindiske øyenes salg?  Presidenten svarte at 

styret hadde holdt et møte om saken den 13. september og da var man av den oppfattelsen 

at foreningen slett ikke burde gripe aktiv inn i et spørsmål som var preket av politisk 

karakter.  Det har foreningen heller aldri gjort tidligere.  I forbindelse med slike saker har 

foreningens oppgave kun vært å virke opplysende og fremskaffe opplysninger.  Dette 

spørsmålet har ikke bare en innenrikspolitisk karakter, men også en utenrikspolitisk.  

Selvfølgelig oppstod det forskjellige meninger på møtet den 13. september, men han 

minnet om at konklusjonen av dette møtet hadde vært følgende: "Stillingen herfra bliver 

altsaa den, at Foreningen ikke skal deltage i nogen Agitation, - at man eventuelt kan søge 

at iværksætte et Oplysningsarbejde, og at man kan stille det Materiale, Foreningen sidder 

inde med, til Raadighed for Medlemmerne af Kommissionen og for det dansk-vestindiske 

Samfund."58  Det er interessant i denne forbindelsen at foreningens president på dette 

tidspunktet, folketingsmann N. Neergaard, er forhenværende finansminister og aktiv 

politiker.   

Presidentens svar og forklaring ble kritisert.  Man syntes at hvis det var delte 

meninger på styremøtet så var det stor grunn til å holde et medlemsmøte i foreningen for 

å finne ut hvordan stemningen overhodet var.  Flere medlemmer kom fram med sine 

synspunkter, de var sterkt misfornøyd og kritiserte bl.a. at foreningens president var en 

politiker, og at han burde gå av.  Andre medlemmer var uenige, de mente at det var en 

lykke for foreningen å ha fått en så mektig og dyktig president.  Medlemmene som hadde 

bedt om denne diskusjonen ønsket nå å legge fram en resolusjon til avstemning:   

Generalforsamlingen udtaler sin Misbilligelse af den Passivitet, som Foreningen 
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paa Grund af Forretningsudvalgets og særlig Præsidentens Holdning har udvist i 
Sagen angaaende de vestindiske Øers Salg, og gaar derefter over til 
Dagsordenen.59   

Presidenten påpekte at hvis man ville stemme om denne resolusjonen så ville han 

gå av sin stilling og flere medlemmer uttalte seg på samme måte.  På den annen side så 

ville de som ville stemme forlate foreningen hvis avstemningen ikke ville gjennomføres.  

Denne saken var blitt til en slags dilemma, det så ut som foreningen ville gå i stykker 

uansett konklusjonen.  Flertallet av de tilstedeværende ville gjennomføre avstemningen 

og resultatet ble at 37 stemte for resolusjonen, mens 29 eller 30 var imot.  Presidenten 

bekreftet at han ville nedlegge sitt mandat og dermed ble forsamlingen avsluttet.   I 

fortsettelsen holdt assistent Harald Olrik en interessant forelesning om Østgrønlands 

Kolonisation (s. 525).   

I Atlanten utgitt i 1917 kan vi som før lese opplysende artikler slike som Om 

Eskimoerne i Grønland (Eskimokulturens Oprindelse, s. 477 og Paa Grønlands Tærskel, 

s. 509), Post- og Telegrafvirksomheden paa de danske Atlanterhavsøer (s. 539) og Nogle 

færøske Landboforhold (s. 548).   

Den 3. april 1917 ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling (s. 529-538) 

for å få vedtatt et forslag til endring av foreningens lov.  Ifølge den fungerende 

presidenten, folketingsmann N. Neergaard, kunne dette forslaget til forendringer av loven 

gi en mulighet for å bevare foreningen.  Situasjonen var nemlig slik at etter 

generalforsamlingen i desember så det ut som foreningens eksistens var truet.  Men nå 

hadde man etter mange forhandlinger mellom styret og representanter for opposisjonen 

kommet til dette forslaget.  Forslaget innebærer at paragrafer 1, 2, og 3 er så godt som 

uforandret.  I paragraf 4 ser vi derimot vesentlige forandringer fordi den vestindiske 

seksjonen måtte falle bort så det var spørsmål om å omorganisere foreningens struktur.  

De neste fire paragrafene var så godt som uforandret, men paragraf 9 er endret hva gjelder 

innkallelse av ekstraordinær generalforsamling.  I dette forslaget kan 20 medlemmer 

kreve innkallelsen i stedet for at i den nåværende loven må det være 1/5 av foreningens 

medlemmer som ønsker det.  I den 10. paragrafen finner vi et forandringsforslag som 

innebærer at en beslutning som er blitt tatt på en generalforsamling kan settes til en 

skriftlig avstemning blant foreningens medlemmer.  Til slutt så er den 11. og siste 

paragrafen uforandret.  Forsamlingens direktør påpekte at det faktisk var kun 2 punkter 
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som inneholdt vesentlige forandringer, dvs. paragraf 4 og 10 og man skulle konsentrere 

debatten om disse to.  Ordføreren for opposisjonen fra det siste møtet var uenig og mente 

at det var 3 punkter man skulle diskutere, nemlig angivelsen av foreningens formål, 

styrets sammensetning og forslaget om referendum.  Det oppstod lange diskusjoner med 

ulike synspunkter og mange foreslo at man også skulle forandre navnet på foreningen.  

Til slutt ble det lagt fram et par endringsforslag til noen av paragrafene.  De ble alle avslått 

ved avstemning og styrets forslag ble vedtatt. 

En anmeldelse ble sendt til regjeringen og Rigsdagen om foreningens nye struktur 

og at loven var blitt forandret.  Resten av denne årgangen av Atlanten dreier seg nesten 

utelukkende om Island.  Først har vi en Korrespondance fra Reykjavik, 22.7.1917 (s. 633), 

som inneholder nyheter fra Island, så kommer det en artikkel Fra Island (s. 645), hvor 

man kan lese om Islands Handelsflag og Islands Selvstændighedssag.  Det fortsetter med 

flere artikler fra Island (s. 669) som bl.a. handler om Altingets medlemmer og en artikkel 

av Holger Wiehe, som ble trykt i tidsskriftet Ísafold den 12. mai 1917 om Islands 

udenrigske Anliggender og bemerkninger til denne artikkelen.  I en artikkel om Det 

islandske Flag (s. 685) kritiserer professor dr. jur. Knud Berlin Guðmundur Björnssons 

artikkel Islands Flag og Faner og Flag i Alverdens Lande, som hadde vært utgitt med 

støtte fra Altinget i 1916 og oversatt til dansk.  Knud Berlin fortsatte å kritisere denne 

saken på foreningens generalforsamling noen måneder etterpå. Han var fullstendig imot 

at islendingene fikk sitt eget flagg og også imot en eventuell islandsk suverenitet.  Neste 

artikkel er Fra Island - Den islandske Flagsag, hvor vi kan lese at et par Altingsmenn 

hadde lagt fram et lovforslag om at Island skulle ha et særskilt flagg og at loven skulle tre 

i kraft med det samme.  Lovforslaget ble ikke gjennomført i Altinget, men i stedet ble det 

nedsatt et utvalg som skulle drøfte saken.  Den siste artikkelen fra 1917 handler om 

Færøske Embedsmænd (s. 701).  

Foreningens generalforsamling ble avholdt den 3. desember 1917 (s. 707).  I 

henhold til foreningens lov så hadde det vært valg til formann, nestformann og 

styremedlemmer i forveien av forsamlingen.  Forhenværende nestformann, Finnur 

Jónsson, kunne ikke skjule sin skuffelse med valgets resultat og uttalte seg om saken:   

Med dyb Beklagelse har jeg hørt Udfaldet af Valgene.  Det er altsaa sket, hvad 
jeg ikke vilde tro paa.  En udmærket sagkyndig Repræsentant for en af Rigets 
Dele er smidt ud til Fordel for en Mand, der intet repræsenterer, undtagen sin Jura 
og en politisk Agitation, som Foreningen burde være skaanet for. - Men 
Sagkyndigheden har jo fra visse Sider ikke været særlig repræsenteret i den sidste 
Tid; det ved jeg af egen Erfaring.  Det skal nu siges med fuldt Eftertryk, at Valget 
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af Professor Berlin er et Slag i Ansigtet paa alt hvad der er islandsk.  Der er herved 
sat en definitiv Afslutning paa Foreningens Virksomhed vedrørende Island, hvad 
jeg meget beklager.  Foreningen kan fuldstændig slette Island af sit Program.  Det 
bliver den ufejlbare Følge af dette Valg; Jeg mangler Ord, der er stærke nok til at 
karakterisere det, som det fortjener.60  

I forlengelse av dette innlegget ville mange tilstedeværende kreve å få ordet, men 

dirigenten mente at man skulle, for å berolige forsamlingen, helst ikke fortsette 

diskusjonen. I stedet opplyste han om foreningens virksomhet det siste året, om 

lovendringene som ble vedtatt i april og at styret har vært i kontakt med mennesker på 

Island og Færøyene for å få opplysninger om både den politiske og økonomiske 

situasjonen i landene.  På grunn av krigen har virksomheten vært begrenset, men styret 

har satt et beløp på 2000 kroner til møter, forelesninger og annen opplysende virksomhet.  

Boken om Grønland på grønlandsk er dessverre ennå ikke ferdigtrykt.  Som før har 

Kunstflidsforeningen fått støtte på 1000 kroner og en ung islandsk mann som studerer ved 

Landbohøjskolen fikk ytet 300 kroner.  Foreningen fikk som før 1000 kroner statstilskudd 

og har dessuten mottatt den første delen av en fem årlig bevilling på 2000 kroner.  I tillegg 

til dette har foreningen mottatt flere tusen kroner fra private personer og selskaper.  Av 

andre emner som ble drøftet på møtet var mangelen på opplysninger om færøysk, 

grønlandsk og islandsk geografi i danske skolebøker, de opplysningene man fikk var 

meget mangelfulle og dårlige.  Foreningen skulle også tenke på utgivelsen av en dansk-

islandsk ordbok som slett ikke eksisterte.   

Så var det spørsmålet om et særlig handelsflagg for Island.  Man måtte drøfte 

foreningens stilling til dette spørsmålet.  Professor Knud Berlin, som nettopp var blitt 

medlem av styret, opplyste at i denne saken ville han agitere for det danske riksflagget.  

Deretter holdt han en lang tale om utviklingen i flaggsaken.  Hans konklusjon var at det 

fantes to muligheter til å avslutte saken: "enten er Altinget villig til at gaa ind paa en ny 

venskabelig Forhandling med Danmark, eller ogsaa vil det have Flagsagen og de øvrige 

Spørgsmaal betragtede som islandske Særanliggender og vil selv løse dem paa egen 

Haand."61   Og så fortsatte professor Berlin med lange historiske forklaringer angående 

dansk-islandske forbindelser gjennom århundrene.  Til slutt ville møtets dirigent drøfte 

saken uten at det ble vedtatt noen resolusjon fordi det kunne skape uro i foreningens 

forhold og det ville man helst unngå.  Men Knud Berlin viste seg uenig og ville foreslå at 
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man ville vedta en resolusjon om at Island ikke kunne ha et særlig handelsflagg så lenge 

det er en del av den danske staten.  Han tvilte at landet kunne bestå som en selvstendig 

stat, om det ville kunne oppnå sitt mål.  Det som var kjennetegnende for diskusjonene 

som fulgte var at alle ville unngå konflikter og uenigheter.  "Foreningen bør være en 

Forhandlings- og Oplysningsforening, ikke en Partiforening."62  Den skulle ha plass til 

medlemmer av alle partier.  Til slutt bestemte formannen å legge fram et forslag til 

resolusjon om å ikke vedta noe forslag i saken før etter verdenskrigen.  Det viktigste er å 

beholde enigheten i foreningen og arbeidsro.  Resolusjonen ble vedtatt med 40 stemmer 

mot 1 og dermed var forsamlingen avsluttet. 

4.2.5. 5. årgang 1918 - 1919 

Når vi kommer inn i året 1918 så er en stor del av det som blir trykt i Atlanten et emne 

om eller fra Island.  Flaggsaken er jo ennå ikke løst, den islandske fossesaken blir mye 

omtalt og så den islandske forbundssaken.   

Først får vi en artikkel Om danske Opmaalings og Havundersøgelses-Arbejder 

ved Island og Færøerne (s. 1), hvor C.F. Drechsel skriver om det vanskelige 

landmålingsarbeidet som er blitt utført av danske spesialister de siste årtiene og om 

havundersøkelsene rundt Island, som er blitt utført under ledelsen av dr. phil. Johannes 

Schmidt i samarbeide med den islandske naturforsker Bjarni Sæmundsson.  Færøske 

Embedsmænd (s. 14) og Fra Island - Flaget (s. 16), en artikkel tatt fra Tíminn den 5. 

desember 1917, som inneholdt Udtalelserne fra Statsraadsmødet den 22. Novbr. 1917.  

Det som kjennetegnet foreningens virksomhet i begynnelsen av året 1918 var først og 

fremst to saker, den islandske flaggsaken og den islandske fossesaken.  Disse var de to 

viktigste sakene som ble diskutert på Island i denne perioden samt den islandske 

forbundssaken som var knyttet til flaggsaken.  Atlanten publiserer artikler fra den 

islandske pressen (Vísir, Tíminn, Lögrjetta, Ísafold og Landið) om disse sakene, 

Flagsagen i Reykjavik (s. 81), Personalunion (s. 93) og Kraftstation ved Lagarfoss (s. 

96).   

Fossesaken er knyttet til den tradisjonelle islandske selvstendighetskampen.  Dette 

var spørsmål om Islands framtidige muligheter som et industriland i kraft av sin 

vannkraft.  Saken dreier seg også om forskjellige parters forsøk, både islandske og 

utenlandske, til å oppnå kontrollen over vannrettigheten, enten med kjøp eller leie av 
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elvene/fossene.  Diskusjonene ble særdeles uforsonlige i forbindelse med arbeidet av et 

utvalg som Altinget bestemte å nedsette og skulle fungere mellom Altingets virksomhet 

1917-1919.63  Jeg skal ikke gå nærmere inn på fossesaken her, men Atlanten publiserte 

mange artikler om saken, bl.a. Den islandske Fossesag - Korrespondance fra Island den 

21.8.1917 (s. 19), Den islandske Fossesag - Et paatænkt stort Foretagende (s. 25), 

Fossesagen - Et Lovforslag m.m. (s. 26), Vandfaldene i Þjórsá - Udsendinge fra A/S Titan 

(s. 31) og Nogle islandske Fosses Vandkraft (s. 38).   

Den 8. mars 1918 ble det holdt en forelesning i foreningen av ingeniør Kirk om 

Indtryk fra et 5aarigt Ophold paa Island og den 12. april holdt amtslege Kaj Ingbøl en 

forelesning om Færøernes Natur og folkelige Udvikling.  Så kommer det artikler fra 

Færøyene og Grønland, Om Eskimoerne i Grønland V. Vestkysten (s. 45), Den færøske 

Sag (s. 78), Færøernes Beliggenhed, Areal, Folkemængde og Statsudgifter 1916-17 (s. 

128), Om Eskimoerne i Grønland VI Østkysten, Indledning - Oversigt over 

Forskningsrejserne (s. 245), Kaptajn Graahs Østkyst-ekspedition 1828-31 (s. 250) og 

Den danske Konebaadsekspedition 1883 (s. 263).   

En ekstraordinær generalforsamling i foreningen ble avholdt den 30. august 1918 

for å diskutere foreningens stilling til det dansk-islandske spørsmålet (s. 137-155).  

Sakfører Mandal Bertelsen, som var en av de medlemmene som hadde forlangt møtet, ble 

valgt som møtets leder.  Han minnet om året 1864 da Danmark hadde mistet 3 

hertugdømmer.  "For et Par aar siden mistede vi dansk Vestindien og nu efter 

Overenskomsten med Island er vi atter Vidne til, at der paany fjernes et Led af den 

Perlekrans, som hidtil har udgjort Danmarks Rige, og dette kan kun fylde os alle med 

Sorg."64  Med disse ordene var stemningen ganske følelsesladet og professor Knud Berlin 

holdt en lang tale om at man ikke skulle forandre på noe i den dansk-islandske relasjonen, 

slett ikke diskutere noen forandring før etter krigens slutt.  Det forslaget til forbundslov 

med Island som nå eksisterte var altfor gunstig for islendingene mente han.  Hvis Island 

ville rive seg løs fra Danmark ville foreningen i hvert fall måtte skifte både navn og 

formål, altså omdannes til en helt ny forening.  Formannen, kommandør Drechsel, la vekt 

på at foreningens arbeid skulle skje på et saklig grunnlag for å kunne bevare sin upolitiske 

karakter.  Man hadde vedtatt desember resolusjonen i håp om å skaffe fred og ro i 

foreningen.  Det var likevel ikke skjedd ettersom noen misfornøyde medlemmer hadde 
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krevd en ekstraordinær generalforsamling som nå holdes i dag.  Det ville ikke føre til noe 

resultat å protestere mot den islandske overenskomsten som er blitt vedtatt av 

representanter fra begge sidene.  Når en krets av medlemmene ønsker å gjøre foreningen 

politisk så er det en selvfølge at styret kommer fra denne kretsen.  Ifølge foreningens lov 

kunne man ikke velge et nytt styre på dette møtet, men formannen viste seg villig til å 

innkalle til en ny generalforsamling hvor man kunne velge et nytt styre.  Men nå skulle 

man fortsette med møtets diskusjonsemne, nemlig det islandske spørsmål.  De 

medlemmene som var imot overenskomsten mente at det var helt umulig å unngå politikk 

i foreningen.  De ville derfor gjerne foreslå følgende resolusjon: 

Foreningen »De danske Atlanterhavsøer« beklager fremkomsten af Regeringens 
Forslag til Forbundslov med Island, idet man paa Grundlag af Indholdet af 
Forslaget og dets Bemærkninger slutter, at det ikke har været den nuværende 
Regering muligt at opnaa bedre Betingelser, uagtet den nu indser Vigtigheden 
heraf. - 
Generalforsamlingen maa desuden i høj Grad beklage, at Forhandlingerne om den 
ny Opløsning af Danmarks Rige er blevet ført til Ende midt under Verdenskrigen 
og udtaler følgende som Foreningens Opfattelse: 
Spørsmaalets Afgørelse bør udsættes til efter Verdenskrigen.65 

Kaptajn Daniel Bruun sa han kjente Island og dets folk godt etter å ha oppholdt 

seg 12 somre i landet og ville anbefale tilstedeværende å stemme imot denne 

resolusjonen.  Konsul Thomsen var helt enig så vel som flere medlemmer som hadde 

bodd på Island.  Mange tilstedeværende kritiserte at man skulle stemme om et forslag til 

en resolusjon når det kun var 30 medlemmer til stede.  Det ble likevel bestemt at gå til 

avstemning.  Det var kun han som foreslo vedtakelse av resolusjonen som stemte for den.  

Et forslag om en forandret resolusjon ble satt fram og den ble vedtatt i en avstemning med 

16 stemmer mot 6.  Den vedtatte resolusjon lyder: 

Idet Generalforsamlingen i høj Grad beklager, at Forhandlingerne om den nye 
Opløsning af Danmarks Rige er bleven ført til Ende hemmeligt under 
Verdenskrigen, udtaler den følgende som Foreningens Opfattelse: < Spørgs- 
maalets Afgørelse bør udsættes til efter Verdenskrigen >.66 

Deretter bestemte man med 19 stemmer mot 3 å anmode styret å sende den 

vedtatte resolusjonen til skriftlig avstemning blant foreningens medlemmer.  Formannen 

ønsket ikke noen skriftlig avstemning, men var villig til å innkalle til en ny 

generalforsamling.  Møtet var slutt. 
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De neste 55 sidene i Atlanten handler om den islandske forbundssaken (s. 157-

212).  Der finnes det mange artikler fra den islandske pressen samt en tale av Islands 

førsteminister om den dansk-islandske situasjonen, holdt på Altinget den 30. mai 1918.  

Man kan også lese at flaggsakens behandling på Altinget 1917 kan ha ført til at 

forbundssaken i sin helhet vil bli tatt opp til behandling på det inneværende Altinget.  

Foreningens generalforsamling for året 1918 ble holdt den 19. desember (s. 213-

231), men det var ganske få medlemmer til stede denne gangen.  Nestformannen, C.F. 

Wandel, snakket om foreningens virksomhet og fortalte at bestyrelsen hadde overveiet 

foreningens situasjon med hensyn til forhandlingene om overenskomst mellom Danmark 

og Island angående Islands statsrettslige stilling til Danmark.  Konklusjonen ble å sende 

en meddelelse til delegasjonen som har ansvaret for forhandlingene som inneholder noen 

bemerkninger i forbindelse med forhandlingene.  Der legger man vekt på at danske og 

færøyske fiskere fortsatt har lov til å fiske ved Island, at danske statsborgere beholder den 

samme retten på Island som islendingene har i Danmark og at høyesterett fortsatt blir den 

øverste domstolen for begge landene i tvistigheter mellom dem.    

Foreningen har det siste året også arbeidet med muligheten for å fremme 

utviklingen av islandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur på Island og har arbeidet 

med opprettelsen av folkebiblioteker på Færøyene.  To islendinger har fått støtte fra 

foreningen, Þorvaldur Guðmundsson som studerer ved landbrukshøyskolen har fått 300 

kroner og kulturteknikker Valtýr Stefánsson har fått 400 kroner for å reise til Sverige i 

forbindelse med sitt studium.  Jón Dúason har kontaktet foreningen igjen med anmodning 

om foreningens støtte ved undersøkelsene hans angående muligheten om å gjenreise den 

nordiske kolonien i Grønland.  Styret drøftet saken og konkluderte at man ikke kunne 

avse det nødvendige beløpet for denne undersøkelsen. 

De siste månedene har det fungerende styret overveiet hvordan foreningen best 

kan fortsette sin virksomhet etter at Island ikke lenger kan anses som en av de danske 

Atlanterhavsøyene.  Resultatene av disse drøftelsene finnes i et forslag til en utvidelse av 

foreningens formål, "saaledes at disse foruden Færøerne og Grønland kommer til at 

omfatte ikke alene Island under den nye Statsform, men ogsaa andre Lande, hvor der 

særligt findes Danske eller Interesse for danske Forhold."67 

Det oppstod lange diskusjoner om dette forslaget hvor man mente at det var viktig 

at foreningen fikk et nytt navn og nye formål.  Man foreslo derfor forandringer på de to 
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første paragrafene, at foreningens navn skulle bli Dansk Samvirke (paragraf 1) og at dens 

formål skulle bli "at tilvejebringe Samvirke og at styrke Forbindelsen mellem det danske 

Riges forskellige Dele samt mellem Danske i Riget og i de Lande, hvor der særlig findes 

danske Interesser."68  Så følger 3 punkter om hvordan dette formålet skal oppnås (paragraf 

2).  

I diskusjonene som fulgte ble det opplyst at i Norge fantes det en forening, 

Normandsforbundet, som ble stiftet i 1907.  Den har omkring 50000 medlemmer og av 

dem er ikke mindre enn 25000 som har utvandret til Nord-Amerika.  Forbundet yter 

nyttige opplysninger til de menneskene som gjerne vil utvandre og vedlikeholder så 

forbindelsen med dem når de har flyttet med utgivelsen av Tidsskriftet som utkommer 10 

ganger om året.  Der legger man vekt på bokanmeldelser av norsk litteratur og forbundet 

skaffer gjerne bøker fra forlagene som blir sendt direkte til utvandrerne.  Ikke alle 

tilstedeværende likte den norske virksomheten og syntes den ikke passet danske forhold 

mens andre mente at det ville være nyttig å følge nordmennenes erfaring.  De fleste var 

likevel av den meningen at foreningens virksomhet skulle fortsette på en eller annen måte.  

Endelig ble et forslag om å utsette saken til 1. april neste år vedtatt enstemmig.  

De siste artiklene vi kan lese i Atlanten handler om Mindre Meddelelser fra Island, 

som forteller om Altingets Foraarssamling 1918, Islandsk Kødeksport i 1918, Dyrtid i 

Reykjavik, De islandske Banker i 1916 og Torskefiskeriet m.m. (s. 232, 242), Færøsk 

Erhvervs-Statisktik (s. 237), Om Eskimoerne i Grønland VI Østkysten (s. 245), herunder 

Oversigt over Forskningsrejserne, Kaptajn Graahs Østkyst-ekspedition 1828-31 og Den 

danske Konebaadsekspedition 1883.  

Den 30. april 1919 holdt Foreningen De Danske Atlanterhavsøer en ekstraordinær 

generalforsamling (s. 269-276).  Diskusjonsemnet var et forslag til endring av 

foreningens lov, det samme forslaget som var blitt diskutert på generalforsamlingen i 

desember året før.   Det foregikk lange diskusjoner om forslaget, man kom med flere 

endringsforslag, også angående navnet på den nye foreningen.  Til slutt ble man enig i at 

det beste navnet var Dansk Samvirke og lovforslaget med foreslåtte endringer ble vedtatt 

enstemmig.  Et forslag til nye styremedlemmer ble også lagt fram, men ettersom disse 

menneskene ikke var til stede på møtet bestemte man at det fungerende styret ville 

fortsette inntil det nye styret kunne tre inn.  Den 30. mai ble så stemmesedler sendt til alle 

medlemmene og nytt styre ble valgt.  Den nye loven for Foreningen Dansk samvirke 
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følger her med som bilag 2, se nærmere under avsnitt 3.5 i denne avhandlingen. 

De siste sidene som blir trykt i Atlanten inneholder en henvendelse til 

medlemmene og en anmeldelse om foreningens årlige generalforsamling.  I henvendelsen 

til foreningens medlemmer står det bl.a.: 

Som den første og vigtigste Opgave har stillet sig Spørgsmaalet om Udgivelsen 
af et Maanedsskrift, der kunde afløse »Atlanten« i dets hidtilværende Form, idet 
man har ment det paakrævet at kunne udgive et Maanedsskrift, der indeholder en 
Oversigt over Begivenhederne i Danmark indenfor det politiske, sociale, 
økonomiske og kulturelle Omraade, saaledes at vore Landsmænd i Udlandet 
derved er i Stand til at følge Begivenhederne i Hjemlandet i en kort og overskuelig 
Form.69 

 Man nevner også at det er viktig å få opplysende artikler fra utlandet som ville 

være interessante for de som bor i Danmark.  Meningen er å begynne utgivelsen av 

tidsskriftet i januar 1920 og som følge av det vil dette nummeret av Atlanten være det 

siste om utkommer.  Det nye tidsskriftet skal spres til alle land hvor danske mennesker 

oppholder seg og det skal først og fremst bringe opplysninger om Danmark og danske 

forhold, på dansk. 

 I denne henvendelsen blir det lagt vekt på å følge den nye foreningens formål, å 

være alltid til stede for dansker uansett hvor de er bosatt i verden og øke dansk samvirke 

hele tiden.  Man mente det var viktig å beholde den danske identiteten.  En liten nasjon 

må sikre seg velvilje overalt og da er det betydningsfullt å bevare kontakten med danske 

menn og kvinner utenlands. Dette var en givende oppgave for den nye foreningen.  Så ble 

det holdt folkeavstemninger i februar og mars 1920 for å ta beslutning om Nordslesvigs 

framtid som resulterte i at Danmark fikk tilbake Sønderjylland med nye danske 

innbyggere og det var sikkert en spennende oppgave for foreningen å ta seg av disse nye 

danskene.  Denne henvendelsen er full av nasjonalisme nettopp som situasjonen var på 

Sønderjylland i perioden fra krigens slutt i 1918 til avstemningene i 1920.  

 På den siste siden i Atlanten har vi en melding om at Foreningen Dansk Samvirke 

vil holde sin årlige generalforsamling for 1919 den 16. desember.  Da skal man bl.a. 

diskutere et forslag til endring av lovens 4. paragraf angående perioden som hvert 

styremedlem skal sitte.   

 Dermed er utgivelsen av medlemsbladet Atlanten slutt.  Det levde i 16 år, første 

nummeret utkom i januar 1904 og det siste på slutten av 1919.   
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5. Analyse  
Det er særlig bemerkelsesverdig i lys av at den danske regjeringen i flere årtier hadde 

prøvd å selge de danske vestindiske øyene til USA, nemlig helt fra året 1842, at man i 

begynnelsen av 1900-tallet bestemmer å stifte en forening, som bl.a. skal kjempe mot salg 

av disse øyene. Thorkild Hansen skriver i sin bok Slavernes øer (tiende kapittel) om 

forhistorien til salget av øyene.  Etter at slavene på de 3 vestindiske øyene som tilhørte 

den danske staten ble frie mennesker i 1848 så ville plantasjeeierne få en full erstatning 

for hver slave de hadde mistet.  Men staten var ikke villig til å betale hva de krevde og 

man fortsatte å krangle om situasjonen som var oppstått ved emansipasjonen.  

Så kom 1864.  En kostbar krig endte med nederlag, statskassen var tom, og nu 
kom der en føler fra De forenede Stater.  Amerikanerne frygtede, at Østrig skulde 
faa De vestindiske Øer som kompensation for landets andel i det erobrede 
Sønderjylland, og lod forstaa, at de eventuelt var interesseret i en handel.  Den 
danske regering sagde, at det stred mod den danske konges følelser at give afkald 
paa en del af sine undersaatter.70  

 Men allerede året etter hadde kongens følelser endret seg så nå var det i orden å 

selge øyene.  De neste årene var det forhandlinger frem og tilbake mellom Danmark og 

USA uten resultat.  I 1865 begynte forhandlingene om et mulig salg og den 24. oktober 

1867 ble det undertegnet en traktat om avståelsen av St. Thomas og St. Jan til USA for 

en pris på 7,5 millioner dollars.  Traktaten ble ratifisert fra dansk side i begynnelsen av 

1868, men den amerikanske kongressen var ikke villig til å godkjenne den, det tok likevel 

2 år å melde den negative avgjørelsen.71  Det var ikke før enn i 1902 det kom til en felles 

traktat, men den ble avvist i en avstemning.  "Danmarks rigsdag havde vedtaget at beholde 

Dansk Vestindien med et flertal paa næsten én stemme"!72  Dette er i 1902, det samme 

året som noen danske maktpersoner beslutter å stifte en forening for bl.a. å kjempe imot 

salget av de vestindiske øyene.  Det står faktisk ikke direkte i foreningens lov, men 

hovedhensikten med foreningen var å øke de danske statsborgeres kunnskaper om og 

interesse for de danske øyene i Atlanten og styrke samfunnene der.  Og det gjør man ikke 

ved å selge en del av dem. 

Til tross for at foreningen opprinnelig ble stiftet av mennesker som kjempet mot 

salget av de vestindiske øyene ble foreningens virksomhet mye mer variert selv om den 
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ble svekket ved salget av øyene og selvfølgelig også med Islands selvstendighet i 1918.  

Men likevel døde den ikke fullstendig fordi man bestemte å fortsette å informere danske 

statsborgere om Danmark og danske forhold, uansett hvor i verden de måtte befinne seg.  

Så allerede i april 1919 hadde man vedtatt en ny lov hvor foreningens navn ble forandret 

fra å hete Foreningen De Danske Atlanterhavsøer til Dansk Samvirke. 

Grunnen til at foreningen ikke kunne leve lenger enn 17 år med sine opprinnelige 

mål er den hurtige utviklingen som oppstod de første årtiene av 1900-tallet.  Synet på 

kolonimakten hadde forandret seg ettersom menneskene ble mer opplyst og flere kunne 

få utdannelse.  I Danmark kom et stort vendepunkt i landets politikk da den første venstre 

regjeringen fikk makten i 1901.  Det ble en forandring i utenrikspolitikken som førte til 

at salget på de 3 vestindiske øyene ble en virkelighet i 1917 og Islands krav om 

selvstendighet ble møtt med en positiv innstilling.  Det er logisk å tro at utviklingen i 

disse sakene ville ha vært annerledes hvis en gammeldags konservativ regjering hadde 

vært ved makten.  Nasjonalismen spilte en stor rolle for den islandske 

selvstendighetskampen. 

Dette reflekterer også atmosfæren i Foreningen De Danske Atlanterhavsøer.  Den 

skulle være upolitisk, men når så viktige politiske spørsmål som salget av de vestindiske 

øyene og den islandske forbundssaken oppstod, veltet det fram de ulike synspunktene fra 

de enkelte medlemmene.  Mange av dem var jo aktive politikere og kunne ikke la være å 

ta sakene opp på foreningens forsamlinger.   

Utgivelsen av medlemsbladet Atlanten var en særdeles viktig del av foreningens 

virksomhet. Selvfølgelig kunne ikke alle medlemmene være til stede på foreningens 

møter og forelesninger, faktisk kun de som var bosatt i København og i nærheten, ikke 

de som var bosatt på øyene i Atlanterhavet og som foreningen faktisk dreiet seg om.  Alt 

som foreningen drev med ble trykt i Atlanten, artikler, forelesninger og referatene fra 

generalforsamlingene og andre møter.  For å skaffe flere medlemmer ble eksemplarer av 

bladet sendt til potensielle kandidater og det fungerte godt, særlig de første årene.   

For oss som lever 100 år senere er det utrolig viktig og interessant å kunne lese 

dette medlemsbladet.  Det gjør det mulig for oss å forstå tidsånden i samfunnet i 

begynnelsen av 1900-tallet som var en viktig tid i Islands historie, særlig når det dreier 

seg om forholdet mellom Danmark og Island.  Foreningen De Danske Atlanterhavsøer 

spilte en betydelig rolle i denne saken og i Atlanten kan vi lese om de forskjellige 

synspunktene som oppstod i diskusjonene om forbindelsen mellom Danmark og Island, 

om politikken og forskjellen mellom de venstre og høyre sidene.  Islands 
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selvstendighetskamp ville ha utviklet seg annerledes med en høyreregjering ved makten 

i Danmark, det føler man ved lesningen av møtereferatene.  I foreningens styre satt det 

politikere selv om den skulle være upolitisk.  Med disse medlemmene ble det umulig å 

unngå politiske diskusjoner og politiske synspunkter angående tidens samfunnsspørsmål.  

Mange mente at Island ikke var stort nok til å kunne klare seg selv uten Danmarks støtte, 

mens andre hadde motsatte meninger.  Men selvstendighetskampen var sterk på Island og 

resultatet av denne kampen stemmer med historiker Guðmundur Hálfdánarsons skrivelse 

i sin bok Íslenska þjóðríkið: "Nákvæmara væri þó að orða þetta á þá lund að 

þjóðernisstefna og þjóðernisvitund lúti eigin forsendum, eða eigin rökum.  Vilji þjóðar til 

að vera frjáls er þess vegna fyrst og fremst tilfinningalegs eðlis og efnahagslegur 

ávinningur er sjaldnast aðalhvati sjálfstæðisbaráttu, þótt efnahagsleg farsæld þjóðarinnar 

sé ávallt ofarlega í hugum þjóðernissinna."73 Det var først og fremst følelsene som førte 

islendingene videre i sin kamp, men ikke de økonomiske aspektene.   

I sin bok, Erindringer fra en lang Embedsvirksomhed, skriver Jón Krabbe om 

stemningen som hersket mellom dansker og islendinger etter at Island fikk hjemmestyre 

i 1904.  Han peker på at etter 1903 hadde hjemmestyret nådd en overraskende utvikling 

både på de økonomiske og kulturelle områdene og dermed skapt et virkelig grunnlag for 

Island til å overta oppgaver som det før i tiden ikke hadde kapasitet til å beherske, f.eks. 

hadde forretningslivet, sjøfart og pengevesenet blitt frigjort fra dominerende 

fremmedstyrelse.  Dessuten hadde islendingene fått en utvidet støtte i forbindelse med 

den velstand som økt salg av islandske varer under den første verdenskrig brakte 

nasjonen.  Og han tilføyer:   

Hertil kom som væsentlig Faktor den under Krigen overalt voksende Respekt for 
Nationalfølelse og Folkenes Selvbestemmelsesret, en Respekt som Danmark i 
egen Interesse for det sønderjydske Spørgsmaal maatte vurdere højt og som vilde 
gøre det vanskeligt for Danmark at møde paa den kommende Fredskonference, 
uden selv at have forhandlet sig til Rette om Islands nationale ønsker over for 
Danmark.74 

Her sammenligner Jón Krabbe det sønderjyske spørsmål med islendingenes 

selvstendighetskamp og peker på likheten de to spørsmålene har og at det ville være 

vanskelig for danskene å behandle dem på en ulik måte. 

Utgivelsen av Atlanten har uten tvil vært av stor betydning, både i sin tid og i 
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nåtiden. Når man leser det som ble trykt i Atlanten så er det klart at det var veldig 

betydningsfullt for foreningen at næringslivet og den økonomiske veksten på øyene ble 

styrket og styret legger gjerne fram finansieringsmåter som en del av økonomiske 

løsninger.  Det ser ut som at denne interessen ikke hadde noe å gjøre med om 

medlemmene var med eller mot øyenes selvstendighet.  Man kan lese beskrivelser på 

øyenes næringsliv, og forslag og løsninger angående nye næringsveier og hvordan man 

kunne øke arbeidsmuligheter på øyene. Så det må ha vært uvurderlig for de lokale 

menneskene på Atlanterhavsøyene å kunne lese og følge med diskusjonene som fant sted 

i København angående de store sakene som gjaldt disse øyene.  Det er også sikkert at de 

mange artiklene og forelesningene som ble publisert i Atlanten må ha utvidet kjennskapen 

til øyene og deres samfunn.  Spørsmålet er hvor utbredt bladet ble, om medlemmene 

distribuerte det videre til andre de kjente for å diskutere innholdet eller om det fort ble 

kastet vekk.   

 I sin artikkel Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse i Danmark 

omkring 1900 drøfter professor Povl Bagge nasjonalismens utvikling i Danmark etter 

krigen i 1864 og fram til den første verdenskrigen. Han skriver at etter at Danmark hadde 

tapt Sønderjylland til Tyskland i 1864 var den antityske revansjetanke levende i den 

nationalliberale presse og bland grundtvigianerne.  Nasjonalistiske tanker og meninger 

var mer utbredt.  Omkring 1890 fantes det tendenser til en aggressiv nasjonalisme i Højre, 

særlig i forsvarsbevegelsen.   Antinasjonalismen i Venstre som kunne settes i forbindelse 

med en eldre bondevennlig tradisjon fikk et hjemsted blant europeerne eller de radikale.  

Hovedspørsmålet i denne forbindelsen var holdningen til Tyskland, om man skulle 

beholde vennskapet (antinasjonalisme) eller prøve å få tilbake de områdene som ble tyske 

etter krigen.  I Nordslesvig førte man en nasjonal kamp, men stort sett var det ikke en stor 

forståelse blant politikerne angående denne kampen.  "Hvorfor skulle sønderjyske 

arbejdere foretrække Estrups provisorier for Bismarcks undtagelseslove?  Fædrelandet er 

kun hvor det er godt at være."75  De neste 25 årene forandrer situasjonen seg hele tiden, 

f.eks. blir noen av sosialdemokratene mer positive til det nasjonale, mens blant de radikale 

vokser interessen for danskhetens kamp i Nordslesvig.  

 I år, nemlig 2020, vil danskene feire gjenforeningens 100 års jubileum.  Tiden fra 

våpentilstanden den 11. november 1918 til gjenforeningen i 1920 ble full av forventning, 

 
75Povl Bagge: Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse i Danmark omkring 1900, Dansk 
identitetshistorie bind 3, s. 450 
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men også rik på skuffelser.  Man har i anledning av forberedelsene til markeringen av 

100-året for gjenforeningen i 2020 frisket opp historien: "De dansksindede sønderjyder 

fik den gang håb om at få grænsen flyttet sydpå.  Men ventetiden blev lang.  Tusindvis af 

hjemvendte soldater var krigsskadede, og de skulle nu finde en plads på arbejdsmarkedet.  

Der var revolution, økonomisk nød, spekulation og uklare forhold i styret.  Dertil kom en 

bitter strid om, hvordan en afstemning om den nye grænse kunne gennemføres" sier 

tidligere arkivleder ved Dansk centralbibliotek for Sydslesvig, dr. phil. Lars N. 

Henningsen i et intervju med Bov Avis76.  Den danske generalkonsul i Flensborg, Kim 

Andersen, har også uttrykt seg i denne anledning:  "Årsagen til at 1920-grænsen holdt er, 

at den blev folkeligt anerkendt som retfærdigt og fornuftigt.  Resultaterne i zone 1 og 

zone 2 blev til efter en fri og demokratisk afstemning", sier Kim, som erindret om 

statsminister Niels Neergaards løfte til det danske mindretal syd for den nye grensetale 

på Dybbøl Banke i 1920:  "De skal ikke blive glemt".  Og Kim fortsetter:  "Det var ord, 

som satte sig.  Det var 5 ord, som er mejslet ind i det danske tankesæt.  Og de er blevet 

efterlevet.  Danmark står vagt om sine historiske forpligtelser til Sydslesvig"77. 

 Hvis vi sammenligner den sønderjyske situasjonen med den islandske 

selvstendighetskampen, kan man si at de slett ikke er identiske, men likevel er det 

nasjonalismen som forener begge tilfellene.  Sønderjydene kjemper for å bli en del av 

Danmark i stedet for Tyskland, men denne landsdelen hadde igjennom hundreårene enten 

hørt til Tyskland eller Danmark, alt etter hvem var den seierrike i den og den krigen.  Men 

det er sannsynlig at da Island ble selvstendig på slutten av året 1918, så har denne 

begivenheten gitt sønderjydene en dytt.  Man var slett ikke enig i hvor mye land man 

skulle kreve, hvor grensen mellom Tyskland og Danmark skulle ligge.  Målet for de 

dansksinnede sønderjyders politiske leder H.P. Hanssen var en ny grense mellom 

Danmark og Tyskland tvers igjennom det gamle hertugdømmet Sønderjylland eller 

Slesvig.78  De største tilhengene av nasjonalismen krevde at grensen skulle føres tilbake 

til forholdet som den var i 1864.  Hanssen så med mer realistiske øyne på situasjonen og 

sa bl.a. at det var ingen mening med at Flensburg, hvor majoriteten av innbyggerne var 

tyske, skulle innlemmes i Danmark.  Det oppstod store kamper mellom de ulike 

synspunktene, men de to folkeavstemmingene som ble holdt den 10. februar 1920 (sone 

 
76 Lars N. Henningsen, Bov Avis, 19. februar 2019, 11. årgang 
77 Kim Andersen, Gråsten Avis, 12. februar 2019, 11. årgang, s. 7 
78 Carsten Porskrog Rasmussen, Genforeningen 100 år: Hvad, hvor, hvem, s. 13 
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1 Nordslesvig) og den 14. mars 1920 (sone 2 Mellemslesvig) viste innbyggenes vilje på 

en avgjørende måte: Nordslesvig skulle høre til Danmark og Mellemslesvig til 

Tyskland.79  Man kan likevel konkludere med at det var nasjonalismen i Island som førte 

til at Island ble en suverener stat i 1918 og det var nasjonalismen som hersket i 

Sønderjylland ved krigens slutt det samme år.  

 

6. Konklusjon 
Foreningen De Danske Atlanterhavsøer hadde stor innflytelse på mange måter, ikke bare 

i forbindelse med kampen mot salget av de danske vestindiske øyene, men også ved å 

opplyse danskene om rikets fjerne landsdeler og deres innbyggere.  Mennene som stod 

bak stiftelsen av foreningen var alle sammen maktmennesker på flere områder i det 

danske samfunnet, politikere, forretningsmenn og vitenskapsmenn.  De var også 

konservative og ville gjerne bevare det danske imperiet.   Foreningens rolle skulle være 

å opplyse danskene om livet på disse fjerne øyene, om geografien, kulturen, næringslivet, 

økonomien osv.  På denne måten ville øyenes tilstedeværelse etter hvert bli en 

selvfølgelig del av det danske riket og man foreslo bedre kommunikasjon på havet 

mellom Danmark og øyene slik at rikets innbyggere kunne lett reise fra den ene 

landsdelen til den annen. 

 Men tiden fra 1902, da det lyktes de konservative maktmenneskene å forhindre 

salget av de danske vestindiske øyene og til 1917 da øyene ble solgt, var en periode med 

store forandringer i det danske samfunnet og en enorm utvikling på de økonomiske, 

kulturelle og sosiale områdene i verden.  Da den danske regjeringen ville selge øyene i 

1916 var mange av de store kanonene som hadde vært imot salget i 1902 plutselig enig i 

regjeringens intensjoner, f.eks. H.N. Andersen.  Vitenskapsmennene og havforskere var 

fortsatt imot.  Disse to fløyene hadde vært aktive i foreningens virksomhet og nå ble 

foreningens møter til en scene for de stridende parter.  Her spilte nasjonalismen, som var 

på vei oppover i begynnelsen av 1900-tallet, en stor rolle, særlig i den islandske 

selvstendighetskampen.  Denne kampen oppstod samtidig med sønderjydenes kamp for 

å gjenvinne de landsdelene de hadde tapt i krigen mot Tyskland i 1864.  Så etter hvert var 

det mange danske politikere, særlig på den venstre fløyen, og flere av samfunnets 

innflytelsesrike menn som ble klar over likheten mellom de to kampene.  Mens de 

 
79 Carsten Porskrog Rasmussen, Genforeningen 100 år:  Folkeafstemningerne, s. 58, 60 
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kjempet for sønderjydenes rettigheter kunne de ikke samtidig kjempe mot islendingenes 

selvstendighetskamp. 

 Det var mangt og mye som hadde forandret seg i verden siden Foreningen De 

Danske Atlanterhavsøer var blitt stiftet.  Den kunne ikke overleve disse forandringene, 

men den hadde allerede tjent sitt formål på den måten at den hadde rettet danskenes 

oppmerksomhet mot Danmarks fjerne øyriker og gitt informasjon om situasjonen på 

øyene.  Den hadde også støttet grupperinger og enkelte personer til fordel for deres 

samfunnsinteresser, f.eks. med utdannelse.  Da det var slutt på dens rolle ble en ny 

forening etablert på det gamle grunnlaget og i dag kan vi si at vi har den tredje 

generasjonen av foreningen.  Den har tilpasset seg nåtiden med all sin utvikling og ny 

teknologi og formålene er selvfølgelig ikke de samme som for 100 år siden. 

 Det har vært særlig interessant å bli kjent med denne foreningens historie og alle 

de viktige oppgavene den tok seg av under sin virksomhet, den største var sikkert 

utgivelsen av medlemsbladet Atlanten.  Foreningen De Danske Atlanterhavsøer levde 

ikke lenge, men den var ganske omfattende i sin levetid og har uten tvil satt sitt preg på 

den danske kolonihistorien.  Den hadde sikkert også noe med den islandske selvstendig-

hetskampen å gjøre fordi man fulgte med diskusjonene i den islandske pressen, mange av 

dem ble trykt i Atlanten og diskutert på foreningens møter, hvor danske politikere var til 

stede.  

 Konklusjonen med denne oppgaven er at Foreningen De Danske Atlanterhavsøer 

utførte en bemerkelsesverdig virksomhet i sin samtid og dens budskap var viktig i 

samfunnet på daværende tidspunkt. Den klarte å forandre sitt formål i samsvar med 

verdens og samfunnets utvikling og lever fortsatt på et vis i en aktiv, moderne forening, 

Danes Worldwide. 
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8. Bilag 
 

Bilag 1 Love for Foreningen „De danske Atlanterhavsøer".  
§ 1. Foreningens Navn er »De danske Atlanterhavsøer«. Dens Sæde er København.  

§ 2. Foreningens Formaal er med forventet Støtte af Regeringen at fremme Udviklingen 

af de til Danmark knyttede fjernere Rigsdele, navnlig i økonomisk Henseende, samt at 

styrke Solidaritetsfølelsen mellem Rigets Beboere.  

Disse Formaal søges naaede bl. a. ved følgende Midler:  

1)  At tilvejebringe Oplysninger af økonomisk Betydning for de paagældende 

Rigsdele.  

2)  At sprede Kundskab om disse Rigsdeles økonomiske o. a. Forhold blandt 

Rigets Befolkning og derved søge at vække dennes Interesse for Sagen.  

3)  At yde gratis og velvillig Vejledning til alle, der henvende sig til Foreningen 

om Oplysninger vedrørende de nævnte Rigsdele eller til Bedste for disses 

Beboere.  

4) At virke for Gennemførelse af Forbedringer i de bestaaende Forhold ved 

Paavirkning af den offentlige Mening, eventuelt ved Henvendelse til Regering og 

Rigsdag.  

§ 3. Som Medlem kan optages enhver uberygtet Mand eller Kvinde. Foreninger eller 

Institutioner med beslægtet Formaal kunne optages som Medlemmer og repræsenteres da 

i Foreningen hver ved een Delegeret.  

§ 4. Bestyrelsen bestaar af 30—45 Medlemmer, fordelte paa 4 Sektioner (eller staaende 

Udvalg) henholdsvis for Færøerne, Island, Grønland og Dansk Vestindien, og saaledes, 

at der bliver 12—18 Medlemmer i den islandske Sektion og 6—9 i hver af de andre. Af 

hver Sektion afgaar hvert Aar en Tredjedel af Medlemmerne, og nye Valg, gældende for 

3 Aar, foretages af Foreningens Medlemmer ved skriftlig Afstemning, idet udfyldte 

Stemmesedler med Navns Underskrift indsendes til Foreningens Sekretær mindst 3 Dage 

forud for den aarlige Generalforsamling. Paa samme Maade vælges blandt Foreningens 

Medlemmer 2 Revisorer, af hvilke een afgaar hvert Aar. Bestyrelsens Medlemmer saavel 

som Revisorerne kunne genvælges. Hver Sektion vælger blandt sine Medlemmer en 

Formand og en Næstformand for 3 Aar ad Gangen. Blandt de saaledes valgte 4 Formænd, 

der danne Foreningens Forretningsudvalg, vælger den samlede Bestyrelse Præsident og 
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Vicepræsident for hele Foreningen og for samme Tidsrum; den vælger ligeledes 

Sekretæren og bestemmer hans Løn. Hver enkelt Sektion, saavel som den samlede 

Bestyrelse er hver for sit Omraade beslutningsdygtig uden Hensyn til Antal af mødte 

Medlemmer eller afgivne Stemmer. I Tilfælde af Stemmelighed gør den fungerende 

Formands Stemme Udslaget. Formanden for hver Sektion fastsætter Tid, Sted og 

Dagsorden for dennes, Foreningens Præsident for den samlede Bestyrelses Møder.  

§ 5. Indmeldelse af Medlemmer sker ved Henvendelse til Sekretæren. Optagelsen 

godkendes af Bestyrelsen og gælder fra en 1ste Oktober. Medlemsbidraget er mindst 5 

Kroner aarlig eller 200 Kr. een Gang for alle, hvori er indbefattet Betaling for 

Medlemsbladet. Bidragene hæves ved hvert Regnskabsaars Begyndelse, hvilket kan ske 

ved Postopkrævning.  

Udmeldelse af Foreningen maa ske med 3 Maaneders Varsel til en lste Oktober 

ved skriftlig Henvendelse til Sekretæren.  

Betales Kontingentet ikke senest et Aar efter Opkrævningen, er Bestyrelsen 

berettiget til efter givet Varsel at slette Vedkommende af Medlemslisten.  

Ekskludering af et Medlem kan kun bestemmes af Generalforsamlingen efter 

Forslag af Bestyrelsen.  

§ 6. Foreningens Regnskabsaar er fra 30te September til 1ste Oktober næste Aar. 

§ 7. Den aarlige Generalforsamling, hvortil indvarsles mindst 14 Dage forud ved 

offentlig Bekendtgørelse, afholdes i December Maaned. For Generalforsamlingen 

aflægges Beretning om Valgenes Udfald og om Foreningens Virksomhed i det forløbne 

Aar; det reviderede Regnskab og Budgettet for næste Aar forelægges til Godkendelse. 

Medlemmer, der ønske Forslag angaaende Foreningens Virksomhed bragt paa 

Dagsordenen for Generalforsamlingen, maa indsende disse Forslag til Bestyrelsen mindst 

10 Dage forud. 

§ 8. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes med mindst 14 Dages Varsel, naar 

Bestyrelsen finder det fornødent eller modtager Opfordring dertil fra mindst 1/5 af 

Foreningens Medlemmer. I sidst nævnte Tilfælde skal Generalforsamlingen afholdes 

senest en Maaned efter at Opfordringen er modtaget. Stemmeretten kan ikke udøves ved 

Fuldmagt.  

§ 9. Generalforsamlinger ere beslutningsdygtige uden Hensyn til Antallet af 

repræsenterede Stemmer. Ved Afstemning gælder simpel Stemmeflerhed; dog kræves for 
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Foreningens Opløsning og for Lovændringer, at mindst 2/3 af de mødte Medlemmer ved 

2 paa hinanden følgende Generalforsamlinger stemmer derfor.  

§ 10. Æresmedlemmer kunne optages ved Generalforsamlinger efter eenstemmig 

Indstilling af Bestyrelse. 

 

Bilag 2 Love for Foreningen Dansk Samvirke".  
§ 1. Foreningens Navn er »Dansk Samvirke«. Dens Sæde er København.  

§ 2. Foreningens Formaal er at tilvejebringe Samvirke og at styrke Forbindelsen mellem 

Danske i Rigets forskellige Dele og mellem Danske i Ind- og Udland samt at sprede i 

Udlandet sand Oplysning om Danmark og danske Forhold.  

Dette Formaal søges naaet blandt andet ved følgende Midler:  

1)  At sprede Kundskab blandt Rigets Indbyggere om Forhold og Begivenheder 

paa de Steder, hvortil Foreningens Virksomhed udstrækkes, samt omvendt at 

drage Omsorg for Oplysning paa disse Steder om Danmark.  

2)  At virke for Foranstaltninger til Fremme af Samvirke paa det økonomiske 

Omraade mellem Danmark og dets fjernere Rigsdele samt de Lande, hvor der 

særlig findes danske Interesser.  

3)  Ved at søge Samarbejde med officielle og private Institutioner, der kan støtte 

Foreningens Formaal.  

4)  Saavidt mulig at yde gratis Vejledning til alle, der henvender sig til Foreningen 

om Oplysninger, der staar i Forbindelse med Foreningens Formaal.  

§ 3.  Som M e d l e m kan optages enhver uberygtet Mand eller Kvinde. Foreninger eller 

Institutioner med beslægtet Formaal kan optages som Medlemmer og repræsenteres da i 

Foreningen hver ved een Delegeret.  

§ 4. Bestyrelsen bestaar af Foreningens Formand, dens Næstformand og 6 andre 

Medlemmer. Hvert Aar afgaar 4 Medlemmer, nemlig Formanden og 3 Medlemmer det 

ene Aar, Næstformanden og 8 Medlemmer det andet.  

Nye Valg, gældende for 2 Aar, forelages af Foreningens Medlemmer, saaledes at 

Formanden og Næstformanden vælges særskilt, og derved, at udfyldte Stemmesedler 

med Navns Underskrift indsendes til Foreningens Sekretær mindst 3 Dage forud for den 

aarlige Generalforsamling. Forslag til Valg af Medlemmer til Bestyrelsen kan stilles af 

Bestyrelsen eller af mindst 10 Medlemmer; de indsendes til Sekretæren inden Midten af 
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November Maaned, og de foreslaaede Kandidaters og Forslagsstillernes Navne 

meddeles samtidig med Udsendelsen af Stemmesedlerne.  

Paa samme Maade vælges blandt Foreningens Medlemmer 2 Revisorer, af hvilke 

een afgaar hvert Aar.  

Bestyrelsens Medlemmer saavel som Revisorerne kan genvælges.  

Bestyrelsen sammenkaldes til Møde, naar Formanden eller 2 af dens Medlemmer 

maatte ønske det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, naar mindst Halvdelen af dens 

Medlemmer er til Stede; i Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget.  

Bestyrelsen antager Foreningens Sekretær og bestemmer hans Løn.  

Til Behandling af særlige Sager kan Bestyrelsen nedsætte U d v a l g , bestaaende 

af et eller flere af dens Medlemmer i Forbindelse med Personer udenfor Bestyrelsen, som 

er særlig sagkyndige i det paagældende Spørgsmaal. Om Udvalgenes Virksomhed skal 

Beretning aflægges senest ved den uårlige General- forsamling.  

§ 5.  Indmeldelse af Medlemmer sker ved Henvendelse til Sekretæren. Optagelsen 

godkendes af Bestyrelsen og gælder fra en 1ste Oktober. Medlemsbidraget er mindst 5 

Kr. aarlig eller 200 Kr. een Gang for alle, hvori er indbefattet Betaling for Med- 

lemsbladet. Bidragene hæves ved hvert Regnskabsaars Begyndelse, hvilket kan ske ved 

Postopkrævning.  

Udmeldelse uf Foreningen maa ske med 3 Maaneders Varsel til en 1ste Oktober 

ved skriftlig Henvendelse til Sekretæren. Betales Kontingentet ikke senest et Aar efter 

Opkrævningen, er Bestyrelsen berettiget til efter givet Varsel at slette Vedkommende af 

Medlemslisten. 

            Ekskludering af et Medlem kan kun bestemmes af Generalforsamlingen efter 

Forslag af Bestyrelsen.  

§ 6. Foreningens Regnskabsaar er fra 1. Oktober til 30. September næste Aar. 

§ 7.  G e n e r a l f o r s a m l i n g e r indvarsles mindst 14 Dage forud ved offentlig 

Bekendtgørelse.  

§ 8.  D e n  a a r 1 i g e  G e n e r a l f o r s a m l i n g afholdes i December Maaned. For 

Generalforsamlingen aflægges Beretning om Valgenes Udfald og om Foreningens 

Virksomhed i det forløbne Aar; det reviderede Regnskab og Budgettet for næste Aar 

forelægges til Godkendelse. Medlemmer, der ønsker Forslag angaaende Foreningens 

Virksomhed bragt paa Dagsordenen for Generalforsamlingen, maa indsende disse Forslag 

til Bestyrelsen inden Midten af November Maaned.  
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§ 9.  E k s t r a o r d i n æ r  G e n e r a l f o r s a m l i n g afholdes, naar Bestyrelsen finder 

det fornødent eller modtager Opfordring dertil fra mindst 20 af Foreningens Medlemmer. 

I sidst nævnte Tilfælde skal Generalforsamlingen afholdes senest en Maaned efter, at 

Opfordringen er modtaget.  

§ 10. En Generalforsamling er beslutningsdygtig uden Hensyn til Antallet af Mødende. 

Stemmeretten kan ikke udøves ved Fuldmagt. Ved Afstemning gælder simpel 

Stemmeflerhed.  

Saafremt Bestyrelsen anser det for ønskeligt, at én af en Generalforsamling tagen 

Beslutning indankes til Vedtagelse eller Forkastelse af Foreningens Medlemmer, kan den 

forelægge Spørgsmaalet til skriftlig Afstemning af disse paa tilsvarende Maade som 

bestemt i § 4 og iøvrigt efter Bestyrelsens nærmere Anordning. Saadan Forelæggelse kan 

dog ikke finde Sted tidligere end 14 Dage og ikke senere end 1 Maaned efter 

Generalforsamlingens Afholdelse.  

Paa samme Maade har Bestyrelsen at forholde sig, naar det senest 8 Dage efter 

Generalforsamlingens Afholdelse skriftlig begæres af mindst 20 af Foreningens 

Medlemmer.  

Beslutning om Foreningens Opløsning skal altid gøres til Genstand for skriftlig 

Afstemning paa foran anførte Maade.  

§ 11.  Æresmedlemmer kan optages ved Generalforsamlinger efter enstemmig Indstilling 

af Bestyrelsen. 

 

  

 

 

 

 


