
Gallup-kanning 2004: Klæðini eru øki kvinnunar 

Javnstøða: At seyma, vaska og strúka klæði er uppgávan hjá kvinnuni burturav óansæð 

starv, aldur ella bústað. 

Kynini eru samd - klæðir eru øki kvinnurnar burturav, hvørt tað snýr seg um at vaska 

klæðir, strúka klæðir ella seyma knappar í og gera tílíkar ábøtur.  

 

Tølini siga, at eitt sindur omanfyri 80% av kvinnunum hava ábyrgdina av klæðunum. Í 

allar flestu førum er tað bert kvinnan sum vaskar, strýkur og seymar.  

 

Tað vísir seg, at hetta býtið er galdandi um alt landið. Tað vil siga at óansæð um 

búleikast verður í Tórshavn, á Toftum ella á Tvøroyri – kvinnan vaskar, strýkur og 

seymar knappar í.  

 

Í summum av húsarhaldsarbeiðnum síggjast ávísir munir millum aldursbólkarnar, hvar 

búleikast verður ella eftir útbúgving, men so er ikki víðvíkjandi klæðunum. Menn ganga í 

klæðum, men nerta tey nærum ikki aftur frá tí at tey eru tveitt í vaskikurvina til tey 

liggja aftur í skápinum – klár at fara í.  

 

 

Orsøkir 

Hví vaska menn ikki klæðir? Er tað leti? Sleppa teir ikki framat? Duga teir ikki? Kanska 

skilja mennirnir ikki klæðini í eins nógvar bunkar og kvinnurnar, og eru tí óynsktir?  

 

Flyta teir seg ov nógv inn á øki kvinnurnar, um teir vaska og annars orna klæðini? Er tað 

skomm um eitt mannfólk vaskar klæðir? 

 

Nógvir spurningarnir kunnu setast við arbeiðsbýtið – og kortini er svarið um klædnavask 

mangan: »Jamen tað hava kvinnur altíð gjørt«. Har endar kjakið. 

 

Tað eru nógvir sjómenn í Føroyum, og umborð á nógvum skipum eru vaskimaskinur, so 

har kunnu og duga teir mangan at vaska klæðir, so er spurningurin, hví verður hetta ikki 

gjørt við hús? 

 

 

Ikki íborið 

Sálarfrøðingurin Suni Poulsen leggur dent á, at tað er tað reina møsn, at kvinnur frá 

náttúrunnar hond eru betri egnaðar til eitt nú at vaska klæðir. Her eru tað meir siðir og 

mentan sum spæla inn. 

 

Tað verður eisini í summum plássum sæð sum stór skomm, at ein maður eitt nú hongir 

klæði á snór.  

 

Tað so hoyrist eisini millum manna, tá ið ein maður ger uppgávur, sum traditionelt hava 

verið kvinnuuppgávur, at »á já, í dag kunnu menn gera alt...« Summi leggja enntá 

afturat, »Eg veit ikki, hvat teir hava eina konu til.«  

 

 

Arbeiðsmarknaðurin 

Tað vísir seg at vera rættiliga líkamikið um kvinnan arbeiðir úti ella ei – hon hevur 

framvegis høvuðsábyrgdina av klædnapløggunum.  

 

Har frávikið er, er, tá ið kvinnan arbeiðir 9-10 tímar um dagin. Tá eru tað í einum triðingi 

av húsarhaldunum, at kvinnan og maðurin vaska klæðir eins nógv, men í hinum 

tveimum triðingum av húsarhaldunum eru tað framvegis kvinnurnar sum gera hetta. 



 

Tað er heldur ikki stórt frávik í aldursbólkunum – ella eftir starvs- ella útbúgvingarøki.  

 

 

Fólkaskúlin 

Sum nevnt áður so ger sama arbeiðsbýti seg galdandi fyri at strúka klæðir og bøta 

klædnapløggini.  

 

Hetta er kanska als ikki skelkandi fyri fólk flest, og er eisini tað sum samfelagið hevur 

lagt upp til. Tað hevur jú leingi verið siðvenja, at gentur og kvinnur verða sendar á eitt 

nú húsarhaldsskúlar.  

 

Í fólkaskúlanum hevur tað eisini til nýliga verið so, at gentur skuldu hava handarbeiði 

meðan dreingirnir hava smíð.  

 

Hinvegin, so leggur nýggja fólkaskúlalógin upp til, at kynini bæði skulu hava eins nógv 

av smíð, handarbeiði og matgerð. 

 

Hervið er ikki sagt, at hetta fer at broyta gamlar siðir, men íð hvussu er sleppa kynini 

bæði at royna seg á teimum ymisku økjunum. 

 

Tað skal eisini leggjast dentur á, at tað als ikki er nakað ser føroyskt fyribrigdi, at tað í 

høvuðsheitum er kvinnan, sum tekur sær av klæðunum.  

 

Hetta sæst aftur í teimu flestu londunum, sum Føroyar samanbera seg við, men í flestu 

av hinum Norðurlondunum eru mennirnir meir við enn í Føroyum – og serliga tá ið 
kvinnan eisini arbeiðir úti. 

 


