
Gallup-kanning: Maðurin fær til vega - kvinnan tekur upp 

Javnstøða: Tað er maðurin fær fugl, seyð ,fisk og annað til vega, flettir tað, roytir og 

kryvir meðan kvinnan tekur upp. Í Streymoy eru tey ikki so røsk at fáa fugl o.t. til vega 
og hagreiða tað, sum í restina av landinum. 

Kynsuppbýtta arbeiðsbýtið í føroysku heimunum sæst eisini aftur í, hvør fær mat til 

vega, hagreiðir og tekur upp.  

 

Tað er í høvuðsheitunum maðurin, sum fær til vega seyð, fugl, fisk, haru, grind við meira 

og hagreiðir hetta – tað vil siga flettir, roytir og kryvur 

 

Í 59% av førinum er tað einans maðurin, 16% siga mest maðurin – tilsamans er hetta 

75 %. Í minni enn tíggjunda hvørjum húsarhaldi er tað eins nógv kvinnan og maðurin.  

 

Tað eru nakrar kvinnur sum fletta, ganga í grind o.t., men tær eru ikki nógvar í tali, 

harafturímóti er kvinnan nógv meir við, tá ið tað ræður um at taka upp. Hetta kann vera 

at gera blóðpylsu, rullupylsu og tílíkt.  

 

Her ger kvinnan tað samanlagt umleið helvtina av førinum, maðurin í 8% av førinum, 

meðan kvinnan og maðurin gera eins nógv í 15% av førinum.  

 

 

Ikki neyðturviligt 

Leggjast skal eisini til merkis, at tað er nærum fimti hvør, sum sigur, at ongin tekur 

upp.  

 

Hetta samsvarar eisini væl við, at í dag eru nógv sum eitt nú koyra avroðið av seyðinum 

vekk.  

 

Dagsins samfelag krevur ikki í eins stóran mun, at neyðugt er, at fólk fáa matin til vega 

sjálvi. Tað eru eisini í nógvum húsarhaldum, at bæði kvinnan og maðurin hava lønt 

arbeiði, tí er sjálvandi avmarkað, hvussu nógva tíð fólk hava til at gera rullupylsu ella 

blóðpylsu, bara fyri at nevna tvey dømi.  

 

Sjálvandi er tað ein spurningur um raðfesting, men tað sæst í øllum føri aftur í 

hagtølunum, at tað ikki er so tvingandi neyðugt hjá fólki at fáa mat til vega sjálvi.  

 

Nýmótans føroyingurin er ikki so fíggjarliga heftur at haganum og sjónum, sum 

føroyingar einaferð vóru, kortini er stórur landfrøðiligur munur. Tað ber eitt nú til at 

ímynda sær, at fólk í eitt nú Suðuroynni eru munandi meir heft at slíkum náttúruríkidømi 

enn tey í Suðurstreymi. 

 

 

Óítøkiligt 

Tað er eisini stórur munur á, hvussu nógv svara ongin í spurningunum um »hvør fær til 

vega« og »hvør tekur upp«. Tað skal tó viðmerkjast, at munur er á, hvussu ítøkiligir 

spurningarnir eru. 

 

»Hvør fær til vega fugl, fisk, grind o.s.fr...« Hesin spurningur er ikki serliga ítøkiligur í 

mun til hin spurningin »Hvør tekur upp?«  

 

Tað vil siga, at var tað grind ella kom fiskur í húsið, so var tað maðurin, sum í 

høvuðsheitunum tók sær av tí, men tað kann eisini vera, at tað í eins nógv av førinum er 

ongin, sum ger hetta.  

 



Hinvegin so skal hetta arbeiðið kortini ikki undirmetast, tað skal bara takast hædd fyri, 

at lutfalsliga nógv siga seg fáa til vega.  

 

Hædd má eisini takast fyri, at tað er dømi um, at fleiri siga sonurin ella versonurin, í 

spurninginum um hvør tekur upp, og at tað telur við sum maðurin. 

 

 

Ymisk svør 

Tað stuttliga í svarunum til »Hvør tekur upp?« er, at tað er so stórur munur á, hvat 

kvinnur og menn svara, hvat hvør av teimum ger – hetta er eisini galdandi fyri summi 

onnur øki í kanningini. 

 

Eitt nú halda 44% av kvinnunum, at tað eru tær einsamallar, sum taka upp, meðan 

mennirnir vilja vera við, at tað einans eru 34% av kvinnunum, sum einsamallar taka 

upp. 

 

Eisini halda 5% fleiri menn enn kvinnur, at tað er eins nógv kvinnan og maðurin, sum 

taka upp. Hinvegin heldur yvir ein fimtingur av kvinnunum, at ongin tekur upp, meðan 

talið hjá monnunum er 5% lægri. 

 

Orsøkin til hetta er møguliga, at partarnir báðir ikki vita, hvussu rúgvismikið arbeiðið er, 

sum hin ger. Tað kann sjálvandi eisini vera, at kvinnan og maðurin, hvør í sínum lagi 

hevur lyndi at yvir- ella undirmeta ávikavist sín egna - og leiklutin hjá makanum. 

 

 

Landfrøðiligir munir 

Sum tað helst ikki undrar, so eru tað serliga tey yngru ættarliðini, og tey sum búgva í 

Suður- og Norðurstreymi, sum eru væl umboðaði í hagtølunum fyri tey, sum ikki taka 

upp. 

 

Í spurninginum um »Hvør fær til vega seyð, fisk, grind vm og hagreiðir« er ikki stórur 

ættarliðsmunur.  

 

Tað, sum serliga skal leggjast merki til, er, hvussu fá í Suðuroynni siga »ongin«, einans 

1%, meðan tað í hinum økjunum í Føroyum sveiggjar millum 7 og 12%. 

 

Sum nevnt áður, so ber eisini til at ímynda sær, at eitt nú suðuroyingar eru meir heftir at 

jørðini og havinum enn eitt nú fólk í Suðurstreymi, eitt nú tí arbeiðsloysið er lutfalsliga 

stórt í Suðuroynni – hetta kann verða partur av frágreiðingini.  

 

Tað er heldur ikki nógvir borgarar í høvuðsstaðnum, sum hava t.d. eitt frælsi at passa 
ella kunnu fara til útróðrar, tí lutfalsliga fá hava seyð ella bát. 

 


