
Gallup-kanning: Kann enda við hjúnaskilnaði 

Javnstøða: Tað eru nógvar kvinnur, sum hava heimið sum sína karrieru, og gera tí tað 

mesta við hús sjálvar. Trupulleikar stinga seg mangan upp, tá ið kvinnan sjálv umframt 

at arbeiða úti skal gera alt tað húsliga einsamøll, sigur Margreta Nónklett, 
fólkalívsfrøðingur. Hetta kann gerast dropin til hjúnaðarskilnað. 

– Úrslitini í kanningini eru als ikki skelkandi. Tað eru nøkur øki sum menn flyta seg inn á, 

dømini eru eitt nú at dustsúgva, vaska upp og gera morgummat, men hóast menn flyta 

seg inn á økir, sum vanliga hava hoyrt kvinnuni til, so er hugburðurin mótvegis hvat er 

kvinnuarbeiði og mannfólkaarbeiði ikki broyttur, heldur Margreta Nónklett, 

fólkalívsfrøðingur, fyri.  

 

Á nøkrum økjum sær út til, at tað er ein ávís broyting í arbeiðsbýtinum alt eftir 

aldursbólkinum. Hjá teimum yngstu er nakað javnari, men Margreta Nónklett heldur 

kortini, at tað eisini veldst nógv um hvønn sosialan bólk viðkomandi hoyrir til. 

 

– Tað ber ikki til at siga, at tey ungu yvirhøvur leggja upp til eitt javnari arbeiðsbýti, 

leggur hon dent á. 

 

 

 

Vandir heimanífrá 

Arbeiðsbýtið í húsarhaldinum snýr seg rættiliga nógv um hugburð, sigur Margretha 

Nónklett.  

 

– Í Føroyum er enn rættuliga vanligt, at dreingir búgva heima til teir sjálvir stovna 

familju. Og tá teir flyta saman við konuni, so er tað ofta automatiskt hon, sum yvirtekur 

leiklutin at gera mat og vaska klæðir. Spurnartekin verður ikki sett við hetta, og mann 

hugsar ikki um tað, tað hendur bara, vísur hon á. 

 

– Tað eru sikkurt nógvir menn, sum vaska klæðir og sjálvandi kanst tú hava ymiskar 

áskoðanir um tað, men eg trúgvi, at tað er skjótt at fella í vanligu leguna aftur við, at 

tað er kvinnan sum til dømis vaskar klæðir, vil fólkalívsfrøðingurin vera við. 

 

Hon heldur, at ein av orsøkunum til at menn kanska ikki vaska klæðir er, at kvinnur 

hava lagt seg á hetta øki, og halda seg vera betri førar fyri at gera hetta arbeiðið.  

 

– Vit kenna øll orðingar sum; »Nei eg vil heldur gera tað sjálv, tí hann blandar øll klæðini 

saman, og so er alt mislitt, tá ið tað kemur út aftur...« Eg vænti, at mýtan um, at menn 

slett ikki duga at vaska klæðir eisini spælir inn, og ger at nógvir menn ikki hava atgongd 

til hetta øki, vil Margretha Nónklett vera við. 

 

Hon heldur eisini, at maðurin kann koma í stríð við seg sjálvan og sín mannliga samleika, 

og tað kann viðvirka til, at tað er konan, sum vaskar klæðini og ger aðrar húsligar 

uppgávur.  

 

– Hann skal jú helst passa inn í samfelagið. Tað er sjálvandi munur á spælireglunum um 

tú ert í Havnini, einari stórari bygd ella tú ert á einum smáplássi, sigur Margreta Nónklett 

og leggur læandi afturat, at menn sum veruliga taka lut í húsarhaldinum í smáum 

bygdum eru kendir í bygdini. 

 

 

 

Kvalitativar kanningar 

Sum fólkalívsfrøðingur heldur hon ikki, at kvantitativar kanningar sum hendan kann siga 



nakað um, hví arbeiðsbýtið er, sum tað er.  

 

– Tað kundi verið áhugavert at tikið nøkur einstøk øki og dyrka tey. Sum er, so kunnu vit 

bert gita um, hví arbeiðsbýtið er sum tað er, sigur Margreta Nónklett og vísir á, at hetta 

kundi ein kvalitativ kanning givið eina mynd av.  

 

– Tað er eisini torført at siga nakað avgjørt um tey einstøku uppgávurnar. Kynini hava 

kanska ikki hóming av, hvat hvør einstøk uppgáva inniber, tí er ringt at hava føling við tí 

veruliga arbeiðsbýtinum, heldur fólkalívsfrøðingurin fyri. 

 

Hon heldur, at tann sum svarar spurnarkanningini skal jú eisini verja seg sjálvan og/ella 

makan. 

 

– Tað er íð hvussu er stuttligt, hvussu ymiskt kvinnur og menn svara somu spurningum, 

sigur Margreta Nónklett. 

 

 

 

Arbeiðið skal góðtakast 

Tað er nakrar staðfestingar, sum kunnu gerast viðvíkjandi arbeiðsbýtinum í 

húsarhaldinum, men hvat so, kundi verið spurt. 

 

– Tað er í nøkrum føri, har vit kanska halda tað er ein trupulleiki, men um tað er 

soleiðis, at fólk vilja innrætta seg, so er tað fínt, leggur hon dent á og vísur á, at 

arbeiðsbýtið einans gerst ein trupulleiki, um bæði ikki góðtaka leiklutin tey sjálvi og 

partnarin hevur, leggur Margretha Nónklett dent á og heldur á: 

 

– Men tíverri síggja vit ofta, at hetta gerst ein trupulleiki. Sambært fleiri donskum 

kanningum er tað júst ósemjan um býti í húsliga arbeiðinum, ið verður nevnt, sum ein 

av høvuðsorsøkunum til hjúnaskilnað. 

 

– Trupulleikar kunnu stinga seg upp, um kvinnan velur at fara út at arbeiða. Tað er ikki 

sikkurt, at hon fær tað farna lívið at passa saman við teimum nýggju avbjóðingunum, tá 

er arbeiðsbýtið ein trupulleiki, sigur Margreta Nónklett. 

 

Hon heldur tað verða trupult hjá kvinnuni, um hon bæði skal arbeiða úti og gera alt við 

hús. Hetta kann hava við sær, at kvinnur velja at fara niður í arbeiðstíð ella velja ymisk 

arbeiði frá. Tað avgerandi verður sostatt ikki um arbeiði er vællønt, mennandi og 

avbjóðandi, men heldur hvussu tað hóskar saman við familjulívinum.  

 

– Hetta kann bæði ganga út yvir arbeiðsmøguleikarnar hjá kvinnuni og fíggjarstøðuna, 

leggur etnologurin dent á. 

 

– Ein kann kortini ikki siga at at arbeiðsbýtið sum heild er ein trupulleiki, tí fyri summar 

kvinnur liggur karrieran í at hava eitt heim, og tær hava tað fínt við hesum. Javnstøða er 

ikki nakað støðugt, tað er eitt mál, sum mann kann tingast um, vísur Margreta Nónklett 

á. 

 

Hon heldur, at skulu føroyskar kvinnur halda á við at fara og verða á 

arbeiðsmarknaðinum, so er tíðin til eina uppgerð. Eitt nú undrast hon á, at tað eru so fá 

húsarhald, sum hava húshjálp. Ikki tí, hon er fullgreið yvir, at nógvar kvinnur seta eina 

æru í at klára húsarbeiðið sjálvar. 

 

 

 

Uppaling ella náttúra 

Tá tosað verður um kyn og kynsleiklutir stingur kjakið viðvíkjandi uppaling og náttúru 



seg ofta upp – á enskum nevnt »nature vs nurture«. 

 

Simone de Beauvair, sála, ein av stovnsetarunum av nýmótans feminismu, segði 

mangan, at kvinna er ikki nakað tú ert, tað er nakað tú verður gjørd til. 

 

Á hinum bógnum eru sjónarmiðini um, at kvinnur hava teir traditionellu leiklutirnir við 

umsorgan og tílíkt, tí hetta er íborið. Tað er also ikki samfelagið, men lívfrøðin, sum er 

orsøkin til arbeiðsbýtið, vil hesin bólkur verða við. 

 

Sjálv heldur Margretha Nónklett seg liggja upp at tí konstruktivistisku ástøðini.  

 

– Sjálvandi er tað lívfrøðiliga týdningarmikið, men hvat vit gera er eisini í stóran mun 

tillært, sigur fólkalívsfrøðingurin. 

 

Hyggja vit bert 200 ár aftur í tíðina var binding, sum í dag verður hildið at vera ein 

kvinnuligur eginleiki, í stóran mun mannfólkaarbeiði. Bæði kvinnur og menn bundu hosur 

í hópatali, sum síðani vóru seldar til onnur lond.  

 

Hetta er bert eitt dømi um, at kynsleiklutir eru mentanarliga og søguliga umskiftigligir. 

Tað sama er galdandi í dag. Børnini síggja jú, hvussu tey vaksnu handla. Beinanvegin í 

vøggustovuni og barnagarðinum verða kynini uppbýtt. Gentur verða - tilvitað ella 

ótilvitað - eggjaðar at leika við dukkur og at fyrireika seg til móðurleiklutin og tað sum 

fer fram í heiminum, meðan dreingirnir verða eggjaðir til at leika meira útfarandi , sigur 

hon. 

 

Margreta Nónklett leggur kortini dent á, at í dagsins samfelagi eru fólk sjálvandi meir 

tilvitað.  

 

Kortini hevur tað til fyri nýliga verið so í fólkaskúlanum, at gentur og dreingir hava havt 

ymisk fak. Gentur hava handarbeiði og dreingir smíð er eitt dømi. 

 

– Tað er ikki løgið um arbeiðsbýtið í húsarhaldinum verður uppbýtt, tí tað verður tillært. 

Vit eiga at verða meir tilvitað bæði sum foreldur, men eisini um tað undirvísingartilfarið, 

sum er í skúlunum og tað sum børnini síggja fer fram í gerandisdegnum, leggur Margreta 

Nónklett dent á. 

 

 

 

Fakta: 

 

Margretha Nónklett er útbúgvin fólkalívsfrøðingur og starvast sum samskipari hjá 

Amnesty International, Føroya Deild. Fólkalívsfrøði er m.a. samanberandi samfelags- og 

mentunnargransking. 

 


