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Færøerne dukkede frem af århundreders isolation og på få år blev forvandlet til en moderne nation. I midten
af udviklingen stod den danske amtmand Carl Emil Dahlerup, der kom til øerne i 1849 direkte fra Den
Grundlovgivende Rigsforsamling. Han mødte et ludfattigt og tyndtbefolket samfund, der var afskåret fra

omverdenen og udviklingen, og som var stort set ukendt i Danmark. I løbet af de næste ti år lykkedes det ved
fælles indsats i det lille samfund og i samarbejde med regeringen at få gennemført de store reformer, der
havde ladet vente på sig i årtier. Forandringerne medførte dramatiske konfrontationer, i takt med at gamle

magtbaser stod for fald. Her fortælles historien, som ofte går imod de myter, der er fortalt gennem
generationer om det danske herredømme på Færøerne.
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