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Er nakað nýtt at siga um 
pápar í Føroyum?

Firouz Gaini, Fróðskaparsetur Føroya

Ein lýsing av sjónarmiðunum hjá ungdóminum



Spurningurin

Hvat er “nýtt” og hvat er longu sagt um pápar?

Hvat er mýta og hvat er veruleiki?

Hvat fortelur granskingin okkum?

Hvussu lýsa páparnir sjálvir pápatilveruna í Føroyum?

Hvat fortelja tey ungu um pápar í Føroyum?

Eru Føroyar her øðrvísi enn grannarnar i Norðurevropa?

Eru menn ein “trupulleiki” fyri familjurnar í dag?

Eru menn í “kreppu” vegna sín maskulinitet og samleika?

Forða menninir fyri at vit fáa eina ”demokratiska” familju við javnstøðu?
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Granskingarverkætlanin

“Faroese Fatherhood. Exploring everyday life, family life, and masculinity across two generations 
of men in contemporary Faroe Islands” (2019-2022)

“Faðirskapur í broyting? Kanning av gerandislívinum, familjuviðurskiftunum og maskulinitetinum hjá 
monnum – tvørtur um tvey ættarlið – í Føroyum í dag” (2019-2022)

Firouz Gaini, verkætlanarleiðari

Aðrir luttakarar: Runa Preeti Ísfeld, Jónleyg Djurhuus, Elsa Maria Højgaard Hansen, Kjartan Gaard 
Sleire.

Fíggjarstuðul: Granskingargrunnurin, Fróðskaparsetur Føroya og Javnstøðunevndin

Samstarv við CeMAS (Center for Maskulinitetsstudier), Aalborg Universitet

Háttalag: samrøður, fokusbólkar, miðlagreining, essay-uppgávur, spurnakanning 

Stór spurnakanning verður eisini gjørd seinni í ár (Betri Stuðul)

Fyrsta granskingarverkætlan um pápar, maskulinitet og familju í Føroyum
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Verkætlanin um sjónarmiðini hjá ungdóminum

Ung úr framhaldsdeild fólkaskúlans skrivaðu essay-uppgávur (í 2020)

32 ung úr skúlum í Tórshavnar Kommunu luttóku

Áttandafloks næmingar luttóku (14-15 ár)

Tey ungu vórðu biðin um at lýsa føroyska pápan anno 2020

Tey skuldu eisini siga nakað um broytingar í samfelagnum seinastu 30-40 árini

Tey hugleiddu bæði um egið lív og alment um pápar í Føroyum 

Áhugavert háttalag, sum gevur annað ríkt tilfar enn t.d. vanligar samrøður

Heimildarfólk fáa á hendan hátt ein virknan leiklut í granskingararbeiðinum

Sjálvboðin luttøka – og alt tilfarið anonymiserað

Úrslit eru almannakunngjørd í vísindaligari grein (Gaini 2021)
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Pápin og heimið

Betty

Babba er ein ómetaliga góður og modernaður pápi. Hann hjálpir til í 

heiminum saman við mammu til alt tað húsliga, so sum at rudda, støvsúgva og 

vaska húsini. Eisini dámar honum sera væl at halda alt pent uttanfyri 

húsini hjá okkum. Hann, saman við mammu, ger ofta góðar og sunnar døgurðar, 

har vit ofta samlast øll í familjuni [...] Faktiskt gera babba og mamma 

nógv fyri at halda familjuna saman. Eisini er babba góður góður at hjálpa 

mær við lektium og um eg t.d. skal gera broytingar í mínum kamari
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Pápin og heimið

Ruth

Tá alt kemur til alt, eri eg sera takksom fyri pápa mín. Hann hevur verið 

har fyri meg, um mær hevur havt tørv á honum, gjøgnum alt mítt lív. Babba 

er øgiliga hjartagóður og fittur persónur. Hann vil altíð øllum tað besta. 

Eg elski hann so ómetaliga nógv. Hann er so góður at tosa við, og eg føli 

at hann skilir meg, uppá ein heilt annan máta enn onnur gera. Tó eru tað 

tíðir, har hann virkuliga øsir meg, men vit tosa altíð um tað stutt aftaná
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Pápin og havið

Jim

Verumátin hjá pápum í Føroyum er ymiskur. Pápi mín hann siglir, og honum 

dámar væl fótbólt. Tað er gott tá ið hann er heima, tí tá er hann heima 

allatíð, og ger mat og sovorðið. Út frá mínum pápa, rokni eg við at pápar í 

2020 dáma væl at sigla, men dáma eisini væl at vera heima. Pápar plaga 

eisini at duga væl at skifta perur, dekk og sovorðið, so tað er ofta tað, 

sum teir gera í húsinum, og so vaska mammurnar, passa børn, gera mat og 

sovorðið
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Pápin og havið

Tom

Í Føroyum hava nógvir pápar verið fiskimenn, og tí hava teir verið heima 

lítlan part av tíðini tá ið familjan var ung [...] Pápar nú á døgum eru 

ikki longri vekk enn tveir tríggjar mánaðir í senn, eg veit at abbi hann 

var vekk í fimm seks mánaðir í senn, og so kom hann líka heim og so fór 

hann út aftur at sigla, og pápi mín hann er ikki longri vekk enn fýra dagar 

í senn, men hann siglir bara millum oyggjar her í Føroyum [...] Eg og pápi 

mín gera nógv saman

824. sept. 2021



Pápin og barnið

Álvur

Ein pápi í Føroyum skal vera hjá barni sínum, tí eitt barn skal hava ein 

pápa, tað er viktigt at hava ein pápa tá man er eitt lítið barn, ein pápi 

kann læra einum barni nógv, men tað kunnu mammur eisini, men tað er bara 

nakað annað, sum pápar kunnu læra teirra børnum, sum at spæla fótbólt ella 

at smíða, fiska og eisini at egna
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Hvat fortelur kanningin okkum?

Tey ungu ynskja at verja pápan í kjaki um kyn og familju

Tey ungu vísa á, at pápin er sera týðandi partur av lívi teirra

Hóast nógvar familjur í dag eru sera samansettar, so er pápi-barn relatiónin ikki viknað 

Pápin er “modernaður” samstundis sum hann hevur varðveitt sterk bond til lokala mentan/søgu 

Hann er ikki í ”kreppu”, hóast hann hevur verið noyddur at laga seg til nýggjar tíðir

Hann er ikki noyddur at velja at antin vera ”nútíðar” pápi ella ”siðbundin” pápi

Pápin brúkar í dag meira tíð saman við børnunum (eisini pinkubørnunum) í familjuni

Hann er eisini meira aktivur í mun til húsligar uppgávur av ymsum slag

Modernaður faðirskapur (”fatherhood”) er eitt fjøltáttað og samansett evni
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Niðurstøður

Tað eru nógv nýtt at siga um føroyska pápan

Veruleikin er meira kompleksur enn ráðandi myndirnar av familjuni fortelja okkum 

Sjónarmiðini hjá ungdóminum varpa ljós á týðandi broytingar í familjuni og í samfelagnum

Vit vita ov lítið um føroysku familjuna í dag – og um hvussu stóru samfelagsbroytingarnar ávirka 
familjulívið, børn-foreldur relatiónina og støðuna hjá pápum (og mammum) kring landið

Hendan verkætlanin hevur savnað saman nýggja vitan um pápar, ættarlið og familjulív í Føroyum

Takk fyri
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