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Abstract 

 

This dissertation contains an empirical analysis of how Faroese seamen experience and 

deal with moving between the two cultural contexts of sea and home, and additionally 

looks at what motivates the lifestyle choices of these men, and the extent to which this 

lifestyle resonates or clashes with the general social trends of a modern society. The 

analysis is based on 6 semi-structured interviews done in the Faroe Islands. The categories 

of gender, family life, generational difference and commerce are specifically considered, 

and attention is drawn to how contrasts characterise lives of seamen in the Faroe Islands. 

The points of contrast investigated include home and away, tradition and modernity, 

masculinity and femininity, danger and safety, experience and education, toughness and 

emotion. The analysis shows that Faroese seamen can feel split between the contrasts 

drawn, or can lean towards one side more than the other. More research is needed to 

provide a basis for definite conclusions, but problems are highlighted. On the one hand, 

they feel that their occupation is embedded within a value system regarded as somewhat 

arcane or suspect by wider society. They feel more free at sea, but they still miss their 

families. They don’t feel like they are “real sailors”, but modern labourers at sea. The 

analysis points out the ambiguity Faroese seamen have to deal with and concludes that 

they are “betwixt and between” in relation to several of the categories highlighted. 
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Forord 

 

Dette integrerede speciale handler om færøske sømænd, og hvordan det er at bevæge sig 

imellem de to kulturelle kontekster ude på havet og i hjemmet hos familien. Specialet er 

bygget op omkring de modsætningspar, som der er i skiftet herimellem, og jeg spekulerer 

på, hvad denne livsstilsform gør ved sømanden.  

 Jeg har i hele mit liv set de daglige kajaktiviteter fra stue- og køkkenvinduet. 

Skibe som kommer og går. Betragtet mændene som stiger i land, er hjemme for en stund 

og så er de væk igen. Min motivation for dette område er, at jeg er opvokset på Færøerne, 

og med en særlig interesse for socialpsykologiske og kulturelle problemstillinger har det 

undret mig, at der har været så lidt information om denne livsform. Efter at have 

beskæftiget mig med emnet er interessen og lysten at udforske området yderligere styrket. 

 

Uden mange menneskers hjælp og støtte ville dette speciale ikke være en realitet.  

Jeg vil gerne benytte dette forord til at rette en særlig tak til mine vejledere Arne Poulsen 

og Christian Groes-Green. Arne, tak for dit engagement, som har været til solid støtte 

igennem arbejdsprocessen. Du har været hjælpsom og inspirerende og bidraget med gode 

råd, store ideer og nyttig viden. Christian, tak for dit skarpe og interessante blik på 

problemstillingerne, som har åbnet op for nye perspektiver og drejninger. 

 Stor og varm tak til de 6 sømænd, som har stillet op til interviews og delt deres 

viden og tanker om det at være sømand på Færøerne. Foruden dem havde dette speciale 

ikke været muligt.  

Jeg vil også sige tak til Hallgerð og Durita for motivation og konstruktiv sparring igennem 

de sidste måneder. Tak til Babba, Rasmus og Jákup Bernhard for at stå klar med en 

hjælpende hånd, når arbejdet med specialet krævede en ekstra indsats. Yderligere vil jeg 

takke Lív og Vibeke for at tage sig tid til at læse korrektur på specialet.  

Sidst, men ikke mindst tak til min mand, Heri, og familie og svigerfamilie! 

Jeres tålmodighed, støtte og forståelse har betydet alverden! Og så til dig, dejlige Tórur, for 

at have været så nem og medgørlig i hele processen. 

 

Tak 
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Indledning 

En færøsk by set fra stuevinduet 

Flere kunstmalere er fascinerede af det lysspil, der findes på Færøerne, og i mange færøske 

hjem hænger abstrakte kunstværker med adskillige farver samt et stort antal naturalistiske 

malerier af et berigende landskab, der også afspejler menneskerne, der lever i det færøske 

samfund. Men en enkelt sort/hvid tegning kan også, hvis man vil, fortælle historien om et 

land fyldt med modsætninger. Den gode iagttager kan hurtigt skitsere nogle generelle 

betragtninger, der fortæller historien om et naturfolk, der har formået at bevare 

tusindårige lange traditioner samt at tilpasse arbejdsliv og livsstil til en ny og moderne 

verden. 

Færinger er vant til modsætninger på næsten alle plan. I det færøske lagting 

diskuteres løsrivelse fra Danmark kontra samhørighed. På dansegulvet er der plads til 

både færøsk kædedans og alternative undergrundsrytmer. Halvdelen af befolkningen 

spiser sjældent hvalkød. Det traditionelle bygdesamfund med robåd og fuglefangst er 

stadigvæk en mulighed, hvis man er træt af det moderne caféliv, møder eller 

kontorarbejde.  

En generalisering af det færøske samfund er formålsløst, da jeg mener, at den 

repræsentative færing ikke findes. Øerne er befolket af musikere som drager ud i verden 

for at spille på store festivaler, og sømænd som drager ud på havet for at fiske. I selv de 

mindste flækker på Færøerne findes kulturtilbud og fitnesscentre.     

Her bor folk, som går op i deres tro, og som ugentligt besøger menighed eller 

kirke, folk som diskuterer politik og går i teatret, folk som løber maraton og nyder naturen. 

Akademikere, håndværkere, lærere, sygeplejere og fiskere er naboer og har biler i næsten 

samme prisklasse.  

Gastronomiske oplevelser, universitet og badeland er en del af samfundets 

diversitet. Samt byrådshus, frisørsaloner, fødevarebutikker, tandplejere, telefoni og 

pizzarier findes inden for en radius af få minutter. Der, hvor land og hav mødes, ligger bl.a. 

passagerskibe, lystyachter, robåde, maskinbåde og trawlere, som giver et fingerpeg om, at 

det lille samfund i Nordatlanten kan anskues fra flere perspektiver.  

At betragte et samfund fra et stuevindue åbner op for nogle forståelser, men 

der er også mange ting man ikke ser, har adgang til eller indblik i. Jeg vil i specialet zoome 
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ind på fiskerne, som også er en del af samfundets mangfoldighed, men som i store dele af 

året befinder sig i en blindvinkel. De er ude af syne.  

 

Scenen sættes 

En betragtning skrevet af den færøske debattør Ole Wich: 
 

I dag står der tre stakke nye engangspaller på kajen sammen med flere 
frysecontainere. Tårnene af frisk træ og containernes firmalogoer lyser op 
på de grå cement- og asfaltflader. Så ankommer biler på kajen. 
Køretøjerne liner op et stykke fra vandet parallelt med kajkanten. Lygterne 
stirrer tomt ud over havnens vandflade, som ventede de besøg fra søsiden. 
Ud af bilerne stiger kvinder. Snart flanerer unge kvinder langs den yderste 
kajkant mens de ryger, snakker og gestikulerer og de er ikke iklædt 
almindeligt hverdagstøj. Der er noget særligt på færde.  
 Nordfra trækker toppen af et fartøj forbi bag havnens ydermode og 
under det styrbords drej ind i havneindløbet viser en stor trawler sin 
karakteristiske profil. (…) Grupperet som en fulgleflok på en nøgen 
klippehylde står mandskabet på fordækket i de skrig-orange overalls. (…) 
Kvinderne og børnene står på ydermolen og trækker nu hen langs 
kajkanten, de vinker op mod fordækkets mandskab. Et par mandehænder 
vinker forsigtigt tilbage. (…) På begge sider af arenaen står aktørerne og 
venter på signalerne til at træde ind og træde op i det sædvanlige skuespil, 
der er opført så uendelige mange gange i fisker- og havsamfundet 
Færøerne. (Wich, 2011: 4) 

 

I specialet ønsker jeg at få indblik i den almene fisker og at forstå, hvordan det er at 

bevæge sig imellem fiskeerhvervet på havet og familien på landjorden. Havet danner 

grundlaget på Færøerne og for færingerne. Som den færøske journalist Jógvan Jespersen 

fastslog i sin tale til de nye studenter på Færøernes fiskeriindustriskole i januar 2016: 

 

Færøerne, færinger og havet er uløseligt knyttet sammen. Havet har været 
vejen til kolonisationen – vores oprindelse – i sin tid. Igennem en tidsalder 
har vi lært os at frugtbargøre havets rigdom og således at skabe grundlag 
for det velfærdssamfund, som vi i dag lever i (#1 Jespersen in 
Vágaportalur).  

 

Færøerne i tal  

Færøerne består af 18 øer, heraf er en ubeboet. Øgruppen ligger isoleret i Nordatlanten 

med omtrent 250 kilometer til nærmeste nabo, Shetlandsøerne i sydøst. Det samlede 

landareal er 1.400km2, men færøsk havområde dækker hele 274.000km2 (#2  Hagstovan). 
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Søfart og fiskeri har haft stor betydning på Færøerne. En forklaring er, at det lille land i 

Nordatlanten, som tæller 50.000 indbyggere, er omgivet af et ressourcefyldt hav. Igennem 

mere end hundrede år har færinger opbygget en fiskeflåde, som i takt med 

moderniseringen er blevet udviklet og effektiviseret. 

 

Præsentation af problemfelt 

Selvom landets areal og beboertal er væsentligt mindre end nabolandenes, heriblandt 

Island, Skotland, Norge og Danmark, kan levestandarden på Færøerne sammenlignes med 

de omkringliggende landes. Dette skyldes først og fremmest, at man er i stand til at fange, 

bearbejde og eksportere fisk svarende til store samfundsøkonomiske værdier. Færøerne 

konkurrerer i dag jævnbyrdigt med adskillige andre nationer på det globale marked inden 

for fiskeindustrien (Hovgaard, 2015: 176).  

 På Færøerne udgør fiskeindustrien og den fiskerelaterede følgeindustri 

størstedelen af den samlede eksport med en andel imellem 92 og 95%. I 2015 var landets 

samlede eksport på 6,8 mia. kr. og heraf udgjorde eksporten af fisk 6,7 mia. kr. (Bilag: 1). 

Fiskeriet er således det bærende erhverv på Færøerne, og en stor del af de øvrige erhverv  

er afledt af dette, og ”fisken” omtales i færøsk dagligdagstale tit som landets levebrød på 

grund af dens afgørende betydning for landets økonomi. ”Bundin er bátleysur maður”, 

lyder det gamle ordsprog. Dette betyder, ”bundet er bådløs mand”. Det vil sige uden båd 

intet liv.  

Fiskeindustrien er en stor del af det færøske samfund og beskæftiger mange 

færinger. Der var i 2015 registreret 292 fiskefartøjer og 898 fiskere på Færøerne (#12 

Sjóvinnustýrið). Fisken bliver modtaget til indfrysning på frysehuse og herefter bearbejdet 

på fiskefabrikker. Hertil kommer yderligere flere personer, som arbejder i 

forarbejdningsprocessen plus andre ansatte. I 2015 arbejdede 15% af den færøske 

befolkning indenfor gruppen fisk og fiskeopdræt. 

Til trods for at dette tal tidligere har været højere, betyder det, at en stor del af 

populationen stadig er tilknyttet fiskeindustri enten direkte eller indirekte. Fiskeindustrien 

er en så indgroet del af den færøske historie, kultur og arbejdsform, at man sjældent stiller 

spørgsmålstegn ved denne livsstil og det faktum, at mange mænd lever en stor del af deres 

liv ude på havet, og at mange familier som følge heraf klarer sig uden en mand/far store 

dele af året. Men hvordan tackler sømændene den livsform, og finder de en balance i 
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ubalancen, eller har de accepteret, at det er et grundvilkår for livet på Færøerne? I dette 

speciale ønsker jeg at få indblik i sømandens forståelse af denne livsform. 

 

Et afgrænset og mandsdomineret miljø 

Sømænd lever i et lukket fysisk og socialt begrænset miljø. Tilværelsen er præget af 

afsondring, få rekreationsmuligheder og længere tids adskillelse fra familien (Knudsen, 

2006: 7). Til trods for at man ikke kan forudsige, hvordan vejret bliver, eller hvordan 

fangsten går, har de en rutinepræget arbejdsdag, som typisk er indordnet i en hierarkisk 

orden, hvor der er manglende mulighed for rolleskift og andre karakteristika (Acheson, 

1981: 296). Som betegnelsen sømand konnoterer til, er sømandslivet i væsentlig grad et 

mandsdomineret erhverv (ibid.: 297). Ud af 41 arbejdskategorier, som Føroya Hagstova 

(Færøsk Statistik) fremlagde i 2015, viser der sig at være en skævvridning blandt kønnene 

på omkring 95% mænd og 5% kvinder i de to kategorier, som indbefatter søfartserhvervet 

og fiske- og fangstindustrien (Bilag: 1). Jeg finder det interessant at se nærmere på, hvilke 

fortællinger sømændene sætter i forbindelse med skibets struktur, og hvad det mandlige 

miljø gør ved sømanden. 

 

Sømanden som fraværende  

Jeg anser ”den fraværende sømand” som resultatet af en historisk manderolle, der er 

udviklet og skabt kulturelt over tid og ikke som en naturlig essens ved mandligheden. 

Denne form for mand er i høj grad et produkt af industrialiseringen og den udearbejdende 

mand, men har også rødder i en forsørgende manderolle, der går længere tilbage i tiden 

(Gaini, 2011:17).   

Bjørn Jacobsen og Beinta Jákupsstova beskriver eksempelvis, hvordan den 

pengebaserede økonomi, som blev indført i slutningen af 1800-tallet, udover at medføre en 

række gennemgribende økonomiske, sociale og kulturelle ændringer i retning af et mere 

åbent og dynamisk fiskesamfund, også var med til at forme et mandsideal af 

entreprenører, hvor kvindernes rolle blev at supportere deres mænd og have ansvar for 

familien, mens mændene udviklede virksomheder (Jacobsen og Jákupsstova, 2005: 170 & 

Faber, 2015: 102). Hjemmet har været kvindens domæne gennem flere generationer, og 

dermed var det også kvinden, der tog sig af børnepasningen. ”Men kvinderollen på 
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Færøerne er i forandring”, som Jacobsen og Jákupsstova (2005) fremhæver. Så jeg 

spekulerer på, hvordan det er i dag. Måske er den færøske sømand ved at miste sin 

legitimitet som udearbejdende på det farefulde hav i takt med en moderne levemåde og det 

faktum, at flere kvinder befinder sig på arbejdsmarkedet og således ikke har et funktionelt 

behov for manden, til trods for at sømandslivsformen stadig er afgørende for Færøernes 

økonomi. Jeg synes, at det er spændende at se nærmere på dette med et særligt blik på, 

hvordan det er at stå med det ene ben ude på havet og det andet ben hjemme hos familien, 

eller med andre ord at befinde sig ”betwixt and between” det traditionelle og det moderne, 

det mandlige og det kvindelige, det strukturerede og det flydende, samt det frie og ufrie.  

 

Formål og emnets relevans 

Det undersøgte felt er bredt og består af mange komponenter. I specialet vil jeg grave et 

spadestik dybere ned i sømandskulturen på Færøerne og undersøge, hvilke praksisser 

sømandsfeltet består af, og hvordan sømænd håndterer at bevæge sig imellem livet på 

havet og hjemmet. Jeg er stødt på begrænset og primært ældre forskning omhandlende 

sømandsliv, eksempelvis Vilhelm Auberts (1965) forskning om social struktur ombord på 

skibe og Raoul Andersens (1972) forskning om fiskere i Nordatlanten. Jeg har ikke fundet 

nutidigt materiale om det sociale liv ombord på de færøske fiskerskibe på langfart. Dette 

undrer mig i betragtning af den betydning, fiskeriet tillægges og faktisk har på Færøerne. 

Det kan tænkes, at sømandsverdenen er en lukket verden, eller også er faget så 

inkorporeret og naturligt for færinger, at emnet ikke påkalder sig nævneværdig 

opmærksomhed og interesse. Dog er der i øjeblikket to samfundsfaglige 

forskningsprojekter i gang på Færøerne. Disse har et fokuseret blik på nogle andre 

områder end dem, jeg tager fat i. Heriblandt Erika Hayfields (2016) forskning om kvinders 

handle- og arbejdsmuligheder, når de danner familie med en søfarer, og Gestur Hovgaards 

artikel Being Away; Being at Home; Being Both (2014), som skrevet ud fra et færøsk 

perspektiv på erhvervet omhandlende mobilitet og globalisering. Jeg har ikke fået adgang 

til Hayfields resultater, men vil have den omtalte forskning i baghovedet og inddrage dele 

af Hovgaards pointer, hvor det giver mening i analysen. Jeg mener, at de færøske forskeres 

interesse for emnet anno 2016 aktualiserer mit genstandsfelt.  

I undersøgelsen har jeg i særdeleshed ladet mig inspirere af de nordiske 

forskere Torben A. Vestergaard, Kirsten Hastrup, Thomas Højrups og Firouz Gaini, som 



6	  

har undersøgt fiskeri, livsstilsformer og køn fra forskellige perspektiver. For at skabe en 

ramme om emnet inddrager jeg yderligere Jóan Pauli Joensens undersøgelser af det 

færøske fiskerisamfund op igennem tiden.  

 

Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt ønsker jeg at besvare følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan oplever og håndterer færøske sømænd deres omskiftelige livsstil mellem ude og 

hjemme. Hvilke motiver har disse mænd for denne livsform? Hvilke problemer medfører 

den? er den i samklang eller konflikt med generelle tendenser i det moderne samfund? 

Hvorfor og hvordan?  

 

 
Jeg vil i bearbejdelsen have et fokuseret blik på kategorierne køn, familieliv, generationer 

og erhverv. For at besvare problemformuleringen vil jeg se på: 

 
 

Arbejdsspørgsmål 

Hvordan ser hverdagen ud, når sømanden er ude på havet?  

- Her vil jeg se på skibet som et afgrænset rum samt sømændenes fortællinger om 

arbejdsformen og det sociale liv ombord med udgangspunkt i et maskulint og 

traditionelt erhverv.  

Hvordan ser hverdagen ud, når sømanden er hjemme hos familien? 

- Her vil jeg se på, hvordan sømanden håndterer mødet og afskeden, og hvilke 

strukturer hjemmelivet er bygget op omkring med udgangspunkt i et feminint og 

moderne hjemmeliv. 

 

Begrebsafklaring 

Hvad er en familie? 

En familie kan anses fra flere perspektiver. Det kan tænkes, at en sømand kan opfatte 
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mandskabet ombord som sin familie, som en form for broderskab, grundet en fælles 

samhørighed til havet og skibet, hvor de fremmer og værner om de samme interesser. På 

Færøerne er flere i besætningen typisk også familiemæssigt beslægtet. Sandsynligheden 

for, at ens far, bror, fætter, søn eller nevø indgår som en del af mandskabet, er forholdsvis 

stor, da man typisk får tilbud om hyre med et fiskeskib, hvis man kender nogen, som 

allerede er ”indenfor”. Når jeg her bruger betegnelsen familie, tager jeg udgangspunkt i 

den normative kernefamilie med mor, far og barn/børn. Det er således primært denne 

form for familieforhold hos den enkelte sømand, jeg undersøger.  

 

Hvad er et hjem 

Et hjem kan yderligere opfattes på forskellige måder. Eksempelvis peger Ida Winther på, at 

der er forskellige forståelser af Hjemlighed (Winther, 2006: 184-190). Et hjem kan 

opfattes som en idé, og her peger hun på et hjem som en forestilling, hvor man har en 

forståelse af, hvad et hjem er og bør være, hvilket også kan anses som en stopklods, der 

begrænser hjemmets udfoldelse. Et hjem kan også forstås som et sted, hvor man fysisk bor, 

spiser og sover, og som man gør til sit private område. Hjemmet kan også anskues som 

dér, hvor man føler sig hjemme. Her henviser hun til et tilhørsforhold og det at være 

inkluderet i en bestemt gruppe og et rum, som er genkendeligt. Til sidst beskriver hun 

yderligere, at man taktisk kan vælge at gøre noget til sit hjem. Her bruger hun betegnelsen 

at hjemme den (ibid.). Hjemmet kan således opfattes på forskellige måder. Jeg anser disse 

kategorier som overlappende og til en vis grad sammenhængende. Jeg vælger at 

tydeliggøre min forståelse af hjem, da begrebet netop omfatter flere varianter. Når jeg 

anvender betegnelsen hjem i specialet, henviser jeg til det sted, hvor familien bor, til trods 

for at det kan tænkes, hvilket empirien også viser, at sømænd følelsesmæssigt er tilknyttet 

to hjem, når de opholder sig på havet en stor del af året. 

 

En sømand og en fisker 

Betegnelserne “fisker” og “sømand” beskrives synonymt i specialet, selv om der kan 

skelnes imellem disse to begreber, og sømandakategorien omfatter en bredere forståelse, 

hvori eksempelvis lang-distance-arbejdere også indgår. Men nærværende undersøgelse 

beskæftiger sig udelukkende med sømænd, som færdes ombord på fiskeskibe. 
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Tilgangens hovedtræk 

Teoretisk ramme 

Forud for undersøgelsen foretog jeg en bredere databasesøgning i eksisterende forskning 

på området. Da emnet er bredt og indbefatter flere perspektiver, besluttede jeg mig for 

ikke at lægge nogen fællesramme ned over materialet og således fastlåse mig til én 

teoretisk retning. Med inspiration fra Kirsten Hastrup, som siger at: ”man (kan) slå fast, at 

ingen enkelt teori udtømmer mulighederne for fortolkning, fordi det netop ikke handler 

om afspejling eller direkte reference, men om tilføjelse af ny betydning” (Hastrup, 2004: 

19), ønsker jeg at undersøge problemformuleringen flersidigt, da jeg mener, det kan åbne 

op for en bredere forståelse af sømændenes fortællinger og oplevelser. Jeg arbejder således 

eklektisk og pragmatisk, hvor forskellige sociologiske, antropologiske og 

socialpsykologiske vinkler og begreber anvendes og sammenstilles. Den eklektiske tilgangs 

styrke er, at den er velegnet til at fokusere på sagen og i mindre grad faget, hvilket jeg 

anser som en force, når jeg skriver et speciale inden for to faggrene. Den eklektiske tilgang 

giver mig således mulighed for at vælge de begreber, jeg finder mest hensigtsmæssige og 

brugbare i en given kontekst. Mit underliggende argument her er, at den generelle struktur 

på universitetsprojekter bygger på en forskrift, hvor man fordres at tage et 

videnskabsteoretisk afsæt. Denne konstruktion bliver i høj grad produceret og 

reproduceret. Men mennesket i psykologien og inden for kulturen udgør et divergerende 

felt med forskellige opfattelser, og derfor mener jeg, at man ved denne tilgang simplificerer 

menneskets beskaffenhed og det nuancerede billede. Ulempen ved den eklektiske tilgang 

er, at dele af teorierne og metoderne kan komme til at stride imod hinanden, idet de har 

forskellige epistemologiske og ontologiske synspunkter. Endvidere kan der opstå en 

begrebsforvirring, eksempelvis bruger jeg begreberne roller og identitet synonymt.  

 

Bearbejdelse af specialet 

Det er væsentligt at fremhæve, at vægtningen i specialet har været, at dette er et empirisk 

og analytisk projekt snarere end teoretisk. 

Med inspiration fra Hastrups (2003) beskrivelse af objekttyper betragter jeg 

det empiriske objekt ud fra konteksten traditionelt erhverv ude på havet vs. moderne 

familieliv hjemme på land, og herudfra med et fokus på kategorierne køn, erhverv, 
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generationer og familieliv. Det analytiske objekt er abstrakt og er med til udvælge det 

udsnit af virkeligheden, der er i fokus (Hastrup, 2003: 14). I nærværende speciale er dette 

de diskursive mønstre, kategorier, kulturelle forestillinger og praksisser, som knytter sig til 

sømandslivet. Dette er for at forstå, hvad der foregår i de kollektiver, hvori mennesket 

indretter sig. Man kan således sige, at det empiriske objekt er den konkrete og virkelige del 

af verden. Det analytiske objekt udgør de teorier, som benyttes for at undersøge det først 

nævnte, hvilket indikerer, at definitionen af virkeligheden er præget af særlige synspunkter 

og perspektiver.  

Som baggrundsvariable for de tematikker, jeg bringer på bane, består min analytiske 

værktøjskasse af Kirsten Hastrups (1989) idéer om ”det vilde rum” og ”det sociale rum”, 

ligesom jeg inddrager forskning om den færøske mand udført af Firouz Gaini (2011). 

Derudover beskrives Michel Foucaults (1984) heterotopi-begreb og Victor Turnes (1967) 

liminalitetsbegreb. Jeg vil i grove træk også præsentere Thomas Højrups (1984) livsformer 

samt inddrage Torben A. Vestergaards (1989) perspektiv på fiskeriets hemmeligheder. 

Som hovedtematik bygges analysen på modsætningsforhold med inspiration fra Hastrup, 

og der analyseres på, hvordan det er at bevæge sig imellem disse dikotomier.  

Jeg behandler ikke sømanden uafhængigt. Jeg ønsker at forstå sømanden som 

en kompleks enhed, og her er de interaktionistiske teorier væsentlige for at opnå en sådan 

forståelse. Sømandens subjektivitet skal forstås som værende udviklet i de forskellige 

relationelle kontekster, eksempelvis i de praksisser, kulturer og samfund, som han 

befinder sig i ombord på skibet og i hjemmet. De konkrete kontekster: ude og hjemme, 

som sømanden bevæger sig imellem, er således vigtige genstande for at forstå sømandens 

oplevelser og fortællinger, og disse er med til at danne udgangspunktet for analysen. 

Derudover mener jeg også, at den færøske sømandshistorie op igennem tiden er relevant 

for at forstå, hvad den nuværende sømandskultur bygger på. Inden jeg præsenterer 

metoden, informanterne og de analytiske redskaber og begreber, går jeg således 160 år 

tilbage i tiden og fremhæver nogle hovedtræk i det færøske fiskeris historie for at skabe 

indsigt og kontekstuel forståelse. Her refereres i særdeleshed til Joensen (1975 & 1982), 

som har beskæftiget sig med færøske fiskeres problemstillinger, som på nogle områder kan 

sammenlignes med nogle af Vestergaards danske fokusområder, eksempelvis med 

portrætbilleder, fiskeriets redskaber og produktionen igennem tiden. Rent historisk 

afgrænser jeg mig fra færingernes selvstændighedsoprør, udviklingen af sproget, politiske 

tiltag, flagets betydning, krigstiden osv., som også har haft stor betydning for den færøske 
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samfundsudvikling og herudfra færingers nuværende kultur og psykologi.  

Fra det traditionelle til det moderne 

Færøernes udvikling fra bondesamfund til fiskerisamfund 

Fiskeriet fik allerede i begyndelsen af det 19. århundrede voksende betydning for 

Færøerne. En betydning, som ifølge professor Joensen kom til at præge færøsk kultur og 

økonomisk udvikling i det 19. og 20. århundrede (Joensen, 1987: 85).  

Tidligere var landbruget og arbejdet på gårdene at betragte som samfundets 

bærende virksomhed, hvor det store arbejde og føderale afkast var baseret på en lang lokal 

tradition med rødder tilbage i den specielle middelalderkultur, hvor alle forsyninger til 

eget og samfundets brug tog udgangspunkt i hjemmet, bondegården og bygden (ibid). De 

store ændringer kom først ved handelsmonopolets ophævelse i 1856 og frihandelens 

indførelse. Der kom mere gang i landbruget og større kontinuitet i fiskeriet. Det opstod nye 

eksportmuligheder og hidtil ukendte produktionsmiljøer, der blev iscenesat organiseret 

efter nye handels- og fordelingsprincipper. Man bevægede sig fra at være bonde til fisker. 

Bygder med fjorde og naturhavne, hvor fiskeslupper kunne ankomme og fortøjes 

størstedelen af året, oplevede en befolkningsvækst i kraft af et større antal af skibe, 

handelshuse og behovet for håndværkere og nødvendige arbejdshænder. Her udviklede det 

kommercielle torskefiskeri og klipfiskeproduktionen sig til landets bærende erhverv (ibid), 

hvilket historikeren John F. West mener svarer til den færøske industrialisering (West, 

1973).  

Retten til at handle frit havde stor betydning i overgangen fra 

neutralitetsøkonomi til pengeøkonomi og den tidlige udvikling til et moderne 

fiskerisamfund (Joensen, 1985: 34). I denne periode er det ikke kun en økonomisk 

omvæltning, der finder sted, men også en kulturel udvikling på Færøerne. 

Bondesamfundets opløsning bragte nye værdier med sig, hvorved der også opstod nye 

befolkningsgrupper i det færøske samfund i form af fiskere, redere og købmænd  (ibid.: 

33). Dette sker næsten 100 år efter, at denne udvikling havde fundet sted i de 

omkringliggende lande, f.eks. i Norge og på Shetlandsøerne (ibid.: 34).  

Historisk set anskues kommercielt færøsk fiskeri i to hovedperioder, der 

delvist overlapper hinanden. Hjemmefiskeriet eller ”útróður”, som det hedder på færøsk, 

udviklede sig langsomt og sikkert i løbet af det 19. århundrede og kulminerede omkring 1. 
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Verdenskrig. Skibsfiskeriet startede langsomt i 1872, da den engelske slup ”Fox” blev købt 

til fiskeri på dybvand (ibid: 63). I denne periode begynde havfiskeriet ved Færøerne og 

Island. I 1895 var antallet af fiskeskibe under 20. En af forklaringerne på øgningen af den 

færøske fiskeflåde var, at  ”(…) englænderne gik over til damptrawlerne i 1880’erne. Dette 

medvirkede til, at sejlskibene, som ellers havde været forholdsvis dyre, nu kunne købes for 

små penge” (ibid.). Efterfølgende kom en eksplosiv vækst i antallet af slupper og fiskeri 

udenfor de færøske kyster blev dominerede. I takt med motoriseringen af fiskeflåden fra 

1905 blev fjernfiskeri ved Grønland også muligt, hvilket resulterede i store mængder fisk 

og meget arbejde på landjorden (ibid.: 54). I 1908 var der 142 skibe, og antallet af fiskere 

var steget fra cirka 200 til over 1500 på forholdsvis kort tid, og den hurtigt voksende 

fiskeindustri i denne periode repræsenterede over 90% af den færøske eksport (Gaini, 

2011: 23).  

 

En selvstændig kvindetype og strukturel samfundsændring 

Havfiskeriets påvirkning var blandt andet, at man fik en relativt selvstændig kvindetype på 

Færøerne, der alene måtte træffe mange beslutninger, da mændene var borte store dele af 

året (Joensen, 1987: 93). En informant siger: 

 
Har ofte tænkt på den umådelige sjælelige og legemlige styrke, den 
færøske kvinde har vist gennem historien. De arbejdede som heste både 
tidligt og sent. De var den kærlige mor, som altid havde myndighed til at få 
børnene, der som regel var mange, til at hjælpe sig, hvad det så gjaldt.        
Joensen, 1985: 76) 

 

Fiskeriets udbredelse fik direkte og konkret indflydelse på det daglige liv på Færøerne. 

Mændene var meget hjemmefra, men var hjemme i vintermånederne. Eksempelvis ses en 

ændring i fødselskurven, og størstedelen af de færøske børn født fra 1900-1936 blev født i 

mellem juli og oktober måned (ibid.). Normen er dog, at kvinderne i starten af det 20. 

århundrede føder mange børn, og da Færøerne ikke rammes nævneværdigt af sygdomme 

og krig, medfører dette til trods for, at flere mandskaber fisker i fjerne områder, at der er 

en betydelig befolkningsvækst i perioden. ”Ikke alene satte erhvervsstrukturen således sit 

præg på fødselskurven, men mændenes fravær lagde også øget psykisk og fysisk pres på 

kvinderne, der blev hjemme” (ibid.). Dette skyldes, at kvinderne, med hjælp fra deres børn, 

stod med det meste af arbejdet hjemme og i hjemmet, samtidigt med at der herskede en 
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uvished om mændenes og sønnernes skæbne i den periode, de var ombord: ”Det var en 

alvorlig stund, når klæderne blev lagt ned i paksækken, man kæmpede med tårerne, der 

var ved at bryde frem, når man kom til at tænke på rejsedagen” (ibid: 78) beretter en 

informant i bogen Folk og Fisk. Joensen beskriver i forlængelse ”(…) at kvinderne var i 

sorg efter at deres mænd eller sønner var rejst”. En informant beskriver:  

 
For det første var al arbejdskraft borte. Der var en rigtig længsel efter dem, 
der var rejst. (…) Man hørte ikke noget og fik ingen nyheder. Men man 
havde en anelse og man kunne fornemme på de gamle hvor alvorlig 
situationen var, men man talte ikke om disse ting, når børn var til stede. 
De gamle mænd plejede at snakke om vejret, hvordan de vurderede 
vejrudsigten på det sted, hvor skibene var. Man hørte almindeligvis ikke 
noget, før slupperne kom tilbage fra Grønland og Island. Sjældne gange 
var de set af andre færøske skibe og mænd, som kunne medbringe 
beskeder eller breve med hjem. (egen oversættelse, ibid.) 

 

De levede således i en uvished frem til den dag, de hørte det daværende velkendte og 

glædelige råb, ”Skib i fjorden!” (ibid.). 

Deres angstfølelse var velbegrundet, da skibsforlis og uheld ombord var 

velkendte. Og som Jespersen hævder: ”der er nok få familier i det færøske samfund, som 

helt kan sige sig fri for at have mistet en af deres kære på havet igennem tiden” (#1 

Jespersen in Vágaportalur). Skibene var langt fra så sikre og veludrustede, som de er i dag, 

og samfundsmæssigt kunne skibsforlis resultere i, at en hel bygd blev affolket og uden 

mulighed for at kunne klare sig, da mændene var dem, som fik penge og mad hjem til 

samfundet.  

 

Den færøske trawlerflåde opstår, og færinger går en ny tid i møde 

I første del af det 20. århundrede kendte færinger kun til fremmede trawlere, som drev 

rovdrift i deres farvande (Joensen, 1985: 75). Trawlere var forholdsvis store skibe, og 

trawlet et mere effektivt redskab (ibid.). I slutningen af 1930’erne kom der kontinuitet i 

færøsk trawlfiskeri. I 1938 var der fem trawlere på Færøerne, og i 1940 var der ti trawlere 

omkring øerne (ibid.: 76). Ifølge Joensen er livet ombord på trawlerne i denne periode ikke 

blevet tilstrækkeligt dokumenteret, men denne form for arbejde blev betragtet som et 

bedre liv. ”Man blev fri for at hale i den evindelige håndsnøre. Der var rummeligere og 

bedre opholdsrum ombord, og indtægterne var også rigeligere” (ibid.). Efter 2. 
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Verdenskrig begyndte færinger for alvor at investere i og bygge trawlere på Færøerne, og 

færinger havde indenfor ganske få år en af de største og hurtigst voksende trawlerflåder i 

Nordatlanten (ibid.).  

I 1960’erne gennemgik den færøske fiskeflåde og samfundet som helhed en 

omfattende fornyelse. Nye tidssvarende fiskefabrikker, fisketørrerier, lagerbygninger, 

køleanlæg, havne osv. blev iværksat. Fangstmetoderne blev yderligere moderniseret i takt 

med udvidelsen af den nationale fiskerigrænse til 200 sømil, hvilket medførte, at den 

samlede fiskeriproduktion blev fordoblet fra 1960 til 1970 (#3 Beretning: 39). ”Tiderne var 

gode, og investeringslysten voksede igennem 1980’erne, både i den offentlige og i den 

private sektor” (Hansen, 2014: 11).  

Efter en periode med en sund fiskebestand, høje fiskepriser og stor materiel 

vækst gik Færøerne ved indgangen af 1990’erne en dyb økonomisk og samfundsmæssig 

krise i møde (ibid). Mange af de private investeringer og projekter, som blev iværksat i 

løbet af 1980’erne, endte på sigt med at påføre den færøske landskasse store økonomiske 

tab i udlandet. Janna Hansen siger i sin ph.d., med reference til Haldrup og Hoydal: 

 

At det var det færøske samfund, der påførtes disse tab, skyldes, at det var 
landskassen, der garanterede for de private virksomheders låntagning i 
udlandet, samtidigt med at landskassen selv lånte penge til disse 
virksomheder uden tilstrækkelige garantier (ibid.). Da disse 
virksomheders projekter gik fallit, trådte landskassegarantierne i kraft, og 
det var følgeligt landet, der sad tilbage med tabene (Hansen, 2014: 11) 

 

Ifølge flere forskere, bl.a. Gaini og Hovgaard, var en af årsagerne til den økonomiske krise, 

at fiskebestandene blev fisket ned som følge af 1980’ernes store investeringer i og 

udbygning af fiskeflåden (Gørtz et al, 1994: 7). Samtidigt faldt fiskepriserne på 

verdensmarkedet, hvilket medførte, at den værdi, som Færøerne eksporterede for, faldt 

drastisk. Dette medvirkede til, at skibe og filetfabrikker en efter en gik fallit (Hansen: 2014: 

12). Det er ikke relevant for specialets problemstilling at gå i detaljer om følgerne af krisen, 

men det er væsentligt at fremhæve, at det samfund, som Færøerne var før krisen, og det 

samfund som Færøerne blev efter krisen, er to meget forskellige samfund (Hansen, 2014: 

12 & Gaini, 2004: 6). 
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To fish or not to fish 

Efter krisen i 1990’erne blev internet og mobiltelefoner en del af hverdagen på øerne, og 

ifølge Gaini er den færøske ungdom blandt de hyppigste internet- og mobilbrugere i verden 

(Gaini, 2007: 35). Janna Hanen fremhæver yderligere i sin ph.d.: 

 
Den tids- og udviklingsmæssige forskel, som engang var imellem Færøerne 
og det europæiske fastland, er i dag kraftigt reduceret, eller måske snarere 
elimineret. Færøerne er både økonomisk, politisk og socialt blevet en 
integreret del af den globale verden og må følgeligt operere på de samme 
betingelser og i de samme lokale-globale spændingsfelt, som verden i 
øvrigt gør. (Hansen, 2014: 14) 

 

Gaini, som i flere bøger og artikler har skrevet om det færøske post-krise samfund, skrev i 

artiklen To fish or not to fish, at de færøske samfunds traditionelle værdier, som i høj grad 

er blevet forbundet med fiskerierhvervet, i dag udfordres af ungdommens nye præferencer, 

hvad uddannelse, job og fritidsinteresser angår (Hansen, 2014:13 & Gaini, 2004, 7). I dag 

appellerer fiskeriet ikke i samme grad til de unge. I stedet foretrækker de unge 

immaterielle erhverv, ligesom de foretrækker at bruge deres fritid på at dyrke sport, 

høre/spille musik osv. og altså ikke at fiske (ibid.) Årsagerne er at:  

 

Modern Faroese history is characterized by the big changes and 
developments within a short span of time, making it difficult to delimit 
events and periods in clear-cut chronological categories. The leap from the 
traditional society of farmers and fishermen to today’s highly modern 
Faroese society is huge, but it happened within just few generations, The 
adult Faroese population is standing with one leg in traditional society and 
the other in the global late modern world, but the youngsters, born in the 
late 80s and 90s, have both feet safely planted in post-crises society, 
representing a new generation with new opportunities and preferences. 
(Gaini, 2004: 6) 

 

Gaini og Hovgaard pointerer, at: ”De unge lever i det senmoderne samfund, mens de ældre 

generationer klamrer sig til værdier og præferencer fra deres egen barndomstid. Der findes 

med andre ord en dyb kløft imellem generationerne” (Hovgaard og Gaini, 2003: 14). 

Konsekvenserne af udviklingen og sømændenes forhold til dette kommer jeg yderligere ind 

på i analysen.  

I næste afsnit vil jeg kort opridse nogle væsentlige træk for de færøske kvinder 

i nutidens samfund. Til trods for at undersøgelsen ikke tager udgangspunkt i kvinder, 
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mener jeg, at det er væsentligt at fremhæve deres position for at få indblik i det sociale 

samspil, der er imellem det traditionelle og det senmoderne samfund, samt mænds og 

kvinders position som konsekvens af samfundets udvikling. Det er et emne, som også 

behandles i analysen.  

 

Den vestnordiske kvinde 

På Færøerne har kønsligestillingen igennem længere tid været debatteret på Færøerne, og i 

særdeleshed kvindernes manglende repræsentation i politik og erhvervsliv, uden at dette 

har ledt til store og synlige forandringer (Knudsen, 2009: 323). Årsagen er ikke entydig, 

men det kan tænkes, at kvinders position i det færøske samfund er et udfald af det 

mandsdominerede samfund, som engang herskede, og som måske til en vis grad stadig 

ligger forplantet i den færøske kultur på trods af kvindelige bevægelser, debatten om 

ligestilling og nye værdier blandt befolkningen.  

 I rapporten Sted, (u)lighed og køn (2015) refereres til artiklen Place and 

Space for Women in a Rural Area in Iceland (2013), hvor Edvardsdóttir påpeger at 

magtdominansen primært tilskrives mændenes ubestridte rolle inden for fiskerierhvervet 

igennem tiden. Man kan drage paralleller til det færøske samfund, som bærer præg af 

nogle at de samme tendenser, som Edvardsdóttir beskriver: 

 

The woman identifies the fishing industry as the largest industry and at 
the same time the most male dominated industry in the area, where money 
and power go hand in hand. They are excluded from that industry and 
therefore feel their community to be male dominated. That factor is one of 
the reasons why woman move to more urbanized areas (…) The woman 
also feel that political activities are male dominated and don’t want to go 
into that field of sphere. (Edvardsdóttir, 2013: 82) 

 

Ifølge Knudsen er det færøske arbejdsmarked stadig begrænset for kvinder, hvor deres 

position primært er koncentreret omkring den offentlige sektor og handel. Derimod er 

mændenes muligheder mere jævnt fordelt over de forskellige brancher, dog med en 

overvægt indenfor produktion, bygge- og anlæg, landbrug og fiskerierhvervet.  

 Ifølge Acheson, som også beskriver, at kvinder i Nordatlanten er blevet 

ekskluderet fra nogle af de mandsdominerede erhverv, eksempelvis i arbejdet på havet, har 

argumenterne været, at fiskeri kræver udholdenhed og styrke, og kvinden formodentlig 

ikke har disse egenskaber (Acheson, 1981: 277).  
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Det færøske samfund har som helhed været traditionelt kønsbestemt, ikke i 

juridisk eller religiøs forstand, men derimod i praktisk forstand. Heri ligger, at: ”kvinderne 

har hovedansvaret for den ulønnede omsorg i familien, og mændene dominerer det 

offentlige rum” (Jacobsen og Jákupsstova, 2005: 170 & Faber, 2015: 121). En undersøgelse 

om kvinder og velfærd i Vestnorden (Færøerne, Grønland og Island) viser, at færøske 

kvinder i høj grad også selv vægter familiære forhold højt og snarere opfatter sig selv som 

familiemedlemmer end som selvstændige individer. Hvorvidt årsagen er kvindernes 

positioneringsmuligheder kan diskuteres. Men i undersøgelsen fremhæves, at de færøske 

kvinder dog efterspørger en mere lige fordeling imellem kønnene, hvad lønforhold angår. 

Forskning viser, at færøske kvinders indtægtsmæssige niveau er markant lavere end 

mændenes. Mænd tjente i 2008 62% af de samlede lønudbetalinger, mens tallet for de 

færøske kvinder var 38%, til trods for at færøske kvinders erhvervsfrekvens er den højeste i 

Norden (Knudsen, 2009: 331 med henvisning til Agerskov, 2008: 212). Årsagerne er ikke 

entydige, men en forklaring findes i det faktum, at deltidsjob er særdeles udbredte på 

Færøerne, især blandt kvinder, hvor 56% arbejder på deltid (Haagesen, 2014: 88). I 

undersøgelsen efterspørger kvinderne også en mere ligestillet arbejdsdeling i hjemmet 

(Knudsen, 2010: 31).  

 
Hvad skal vi have til aftensmad i morgen. Ja, prøv lige at find et eller andet 
i din fryser. Så tænker jeg: Det er ikke kun min fryseboks. Det er også din. 
Så spurgte jeg ham, hvad skal vi have til aftensmad i dag? Ja, hvad har du i 
fryseren? Hvad har jeg i fryseren? Vi ejer den begge! (Kvinde, 31 år, 3 
børn) 

 
Jo, vi har tit diskuteret det [ligestilling]. Når jeg har arbejdet om aftenen, 
så siger jeg til ham: Altså du må hjælpe mig. Du må give vores børn noget 
at spise. De kan ikke kun spise guldkorn. Så siger han: Jamen, for Søren, 
har jeg ikke passet børnene for dig? Det kan pisse mig af! (kvinde, 39 år, 4 
børn) 

 

En islandsk undersøgelse viser nogle af de samme tendenser, hvor det hævdes, at kvinder 

fra Vestfirðir også vægter sociale relationer og familiebånd (Karlsdóttir og Ingólfdóttir, 

2011: 171). Men Jacobsen og Jákupsstova (2005) fremhæver, at på samme måde som der 

sker generationsændringer går kvinderne i Vestnorden også igennem en transformation. 

Eksempelvis hvad uddannelse angår. Undersøgelser påpeger, at til trods for at de 

omhandlede kvinder stadig positionerer sig i familiesammenhæng, så udløser kvinder og 

mænd forskellige reaktioner på de forandringer, som det klassiske rurale samfund går 
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igennem, eksempelvis hvad arbejde angår (Karlsdóttir og Ingólfdóttir, 2011: 171). 

Kvinderne er mere åbne for nye veje vedrørende arbejde og uddannelse i forhold til 

mændene, som afgrænser sig til én arbejdsbranche. Som et resultat af dette vælger flere 

kvinder at tage nye uddannelser, imens mændene frem for at omskole sig leder efter jobs 

af lignende art. Eksempelvis arbejder flere færøske mænd inden for diverse byggefag i 

lokalsamfundet eller vælger langdistancen i olieindustrien og som sejlere i den maritime 

sektor i udlandet (Hovgaard, 2014: 178).  

Det, at kvinderne i højere grad uddanner sig, betyder også, at et stort antal 

kvinder udvandrer fra hjemlandet. Dette har resulteret i, at der er omkring 2000 færre 

kvinder i den fødedygtige alder end mænd på Færøerne (á Rógvi & Reistrup, 2012: 11). 

Ifølge undersøgelsen Kvinder og velfærd i Vestnorden fremgår det, at udover 

uddannelsesmæssige årsager til fraflytning, ligger der et faktum og en konsekvens i ”at der, 

særdeles på de mindre pladser på Færøerne, er en begrænsende kultur og traditioner, der 

er ret konservative og personligt begrænsende for nogle af kvinderne, der sætter krav og 

pris på mangfoldighed og rumlighed i deres hverdag” (Knudsen, 2010:22). Undersøgelsens 

konklusion kan læses i forlængelse af afsnittets første citat for igen at markere, at færøske 

og islandske kvinder står i en ret sammenlignelig situation.  

Opsummerende kan man sige, at samfundene i Vestnorden ikke, hvad 

ligestilling angår, har nået målet. Eksempelvis viser artiklen Place and Space for Women 

in a Rural Area in Iceland (2013) yderligere, at kvinder fra Vestfirðir, som har fulgt et 

undervisningsprogram på et af de islandske universiteter, har brugt deres uddannelse til at 

styrke deres status og position i det rurale samfund, men også at deres uddannelse ikke har 

bidraget nævneværdigt til at ændre deres ’action space’ i lokalsamfundet. De har ikke 

flyttet de grundlæggende økonomiske magtstrukturer, der hersker i de små lokalsamfund 

(Knudsen, 2010: 74). Dette underbygges også af den aktuelle parole på de færøske 

kvinders kampdag 8. marts 2016: Keikantar, kvotur og kvinnur (kajkanter, kvoter og 

kvinder), hævdet af Guðrun í Jákupsstovu (#4 vágaportalurin). I denne udmelding 

bekræftes problematikken yderligere og dens tilsyneladende væsentlighed stadfæstes. 

I det følgende præsenteres metoden og de analytiske begreber, som 

undersøgelsen bygger på.  
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Metodiske overvejelser og analytiske begreber 

En kvalitativ tilgang 

Jeg ønsker i dette speciale at bruge forskningsmetoder, som gør det muligt at gå tæt på 

sømandens konkrete liv og ”(…) at forstå menneskelivet ”indefra” livet selv – i de lokale 

praksisser, hvor livet leves – snarere end ”udefra” og på ”afstand”. (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010: 18). Her bliver det kvalitative vidensbidrag nærliggende. Jeg er således 

ikke interesseret i at belyse sømanden på baggrund af kvantitative forskningsmetoder eller 

tredjepersonsperspektiver uden blik for den enkeltes subjektivitet, da jeg mener, at denne 

form for generalisering kan skabe et stereotypt billede og skygge for nuancerne (#5 Dorte 

Staunæs). Svend Brinkmann og Lene Tanggaard skriver, at kvalitative forskningsmetoder 

og tilgange er:  

 

(…) udviklet for at kunne belyse menneskelige oplevelser, 
erfaringsprocesser og det sociale liv. Man arbejder ikke med statiske 
gennemsnit, men søger at forstå konkrete personer og sociale processer – 
hvordan mennesker tænker, føler, handler, lærer eller udvikles. 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 17) 

 

Jeg går ikke ind i de videnskabsmetodiske diskussioner bagved metoderne, men vægter i 

det skriftlige materiale de anvendte metoders fordele og ulemper. En af de fremhævede 

ulemper ved kvalitative forskningsmetoder er, at den opnåede viden ikke nødvendigvis kan 

generaliseres, når dens styrke ligger i individets særegenhed og specificitet (idiografiske) 

frem for det mere generelle (nomotetiske), som er den kvantitative forsknings styrke 

(ibid.). Fordelen ved denne form for forskning er, at muligheden for at indkapsle 

komplekse sammenhænge er større, og sømanden kan bl.a. generere viden, som 

intervieweren ikke er opmærksom på forinden, hvilket konstituerer en særlig kvalitet og 

videnskabelig informationskilde. Men i og med at denne form for forskning indlejrer 

genstandsfeltets stemmer, interesser, viljer, følelser osv. i forskningsprocessen og 

datamaterialet, som skal udarbejdes, stilles der store krav til den kvalitative forskers 

refleksive kompetencer og fortolkningen af materialet, hvilket gør at jeg i de følgende afsnit 

vil eksplicitere de gennemgående valg og således skabe gennemsigtighed. Men først vil jeg 

præsentere udvælgelseskriterierne for interviewpersoner og de sømænd, som indgår i 

specialet. 
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Valg af informanter 

Jeg har afgrænset mig til sømænd, som er på langfart. Dermed fravalgte jeg en stor del af 

de fiskere, der arbejder på fiskefartøjer til langeline, vodskibe og fiskekuttere, da disse tre 

fiskefartøjskategorier typisk tilbringer fra 24 timer op til 14 dage ude på havet ad gangen.  

Jeg interviewede kun familiemænd, som sejler langfart med færøske trawlere 

(fabriksskibe), som har adresse i Færøernes næststørste by, Klaksvík. Ifølge en rapport, 

som Det Samfundsmæssige Fakultet på Det Færøske Universitet udgav i 2015, udgør 

trawlere 40% af fiskeritilladelsen i den færøske flåde, og de repræsenterer således en stor 

del af den færøske fiskeindustri (#6 Det Færøske Universitet). Efter at jeg havde talt med 

min gatekeeper, Rederiet JFK Trol, faldt valget på nogle tilfældige personer som levede op 

til ”kriterierne”. De personer, som rederiet pegede på, sejler med tre ret sammenlignelige 

trawlerne, som tilbringer op til tre måneder ude på havet ad gangen; Fjallstindur, 

Hamarstíg og Fagrabotn. Mandskabet på disse skibe har en årlig indtægt på omkring 

700.000 kr. til 1 million kr., og alle går seks-seks vagter, hvilket er et udbredt vagtsystem, 

hvor man arbejder i seks timer og har fri i seks timer for at bevare en form for 

homogenitet, idet der dog er nogle afvigelser. Eksempelvis opererer Fjallstindur og 

Hamarstíg (og fire af de interviewede) med en ordning, hvor de er lige så lang tid hjemme 

som ombord, hvorimod Fagrabotn (og 2 af de interviewede) arbejder ud fra en ordning, 

som er baseret på, at de kommer hjem for at lande fisk og så afsted igen. Dog har de 

interviewede ombord på Fagrabotn regelmæssigt haft ferie imellem flere ture, hvilket 

legitimerede deres deltagelse i vidensproduktionen. Informanterne har forskellige 

stillinger på skibet. Dette er tilfældigt, men jeg har valgt at anse det som en fordel, da jeg 

får indblik i hverdagen ombord fra et kaptajns-, fabrikschefs-, dækker- , fabriksarbejder- 

og skibskokperspektiv. Undersøgelsen tager udgangspunkt i seks interviews.  

 

Præsentation af informanter 

Jeg valgte at give informanterne navne, som starter med S, som står for sømand. 

Sømændene er aldersmæssigt et sted i 30’erne, er i ægteskab eller parforhold og har 

mellem 1 og 4 børn i alderen 0 til 16 år: 
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Sakaris: Kaptajn. Sejler med Fjallstindur.  
Sámal: Fabriksarbejder. Sejler med Fjallstindur.  
Sjúrður: Kok. Sejler med Fjallstindur.  
Súni: Dækker. Sejler med Hamarstíg.  
Snorri: Fabrikschef. Sejler med Fagrabotn.  
Steinar: Fabriksarbejder. Sejler med Fagrabotn.  
 

Mit mål er at komme i dybden med de begrundelser og betydninger, som sømændene, 

knytter til valget af sømandslivet, og at skabe en bredere forståelse af den færøske sømands 

tilværelse. På den baggrund har jeg søgt en vis grad af generaliserbarhed, selv om jeg er 

bevidst om, at man ikke kan tale om generaliserbarhed i traditionel forstand her. Mit 

formål er snarere at nuancere begrebet. Kristel Stormhøj fremhæver eksempelvis, at hvis 

man kan se nogle regelmæssigheder eller gentagelser af indholdsmæssig art, så kan man 

antage, at den sociale praksis, som man undersøger, med stor sandsynlighed også vil 

kunne genfindes blandt andre subjekter inden for en sammenlignelig kultur (Stormhøj, 

2006). Det skal forstås på den måde, at den omkringliggende kultur, den historie og de 

diskurser, man er en del af, ikke kun er forudsætninger for ”seks sømænd”, men 

sandsynligvis også for andre sømænd med cirka samme omstændigheder og 

kategoriforhold. Derfor benytter jeg flertalsformen ’sømænd’ nogle steder i projektet, når 

der er tale om en gennemgående tendens til trods for, at jeg er bevidst om, med inspiration 

fra Jette Kofoed, at der er mange måder at være sømand på, som også kan infiltrere 

hinanden og være modstridende (Kofoed, 2004: 170).  

 

Interview som kilde til information 

Jeg mener, at jeg kan få indblik i sømandens fortællinger og oplevelser ”inde fra” igennem 

et subjektivt og dybtgående interview. Genstanden for interviewet er således den 

interviewedes daglige livsverden udtrykt i almindeligt sprog. Ved en fortolkning af 

betydningen af de belyste fænomener kan der dermed opnås en forståelse af den 

interviewedes livsverden (Kruse, 2007: 139). Inden for de kvalitative forskningsmetoder er 

det forskerens selektering i materialet og fortolkningen, der med hjælp fra udvalgte 

redskaber, teorier og begreber, beskriver feltet og dermed laver konklusionerne. 

Muligheden for flere konstruktioner af sandheder, virkeligheder og forståelser er således til 

stede, hvilket står i kontrast til det positivistiske vidensideal. Ifølge Hastrup er det et 

grundvilkår, når man er ude i felten, at man er afhængig af andres informationer. Hun 
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hævder at: ”hvad vi som etnografer kan fatte, afhænger af det rum, de andre er parate til at 

dele med os” (Hastrup, 1992: 78). Dette indikerer, at der ved siden af en erfaret viden altid 

findes en skjult viden som feltarbejderen muligvis aldrig bliver indviet i eller får adgang til 

(Fibiger, 2000: 73). Jeg har således gjort mig bevidst om, at jeg kun har adgang til et 

øjebliksbillede skabt ud fra de rammer, som var til stede under interviewene. 

 

En semistruktureret tilgang 

For at få mest muligt ud af samtalerne havde udformningen af interviewguide og min rolle 

som moderator en afgørende betydning i processen. Jeg valgte at lave semistrukturerede 

interviews. Et semistruktureret interview er struktureret således, at man som interviewer 

har en interviewguide med de emneområder, der skal afdækkes, og måske enkelte færdigt 

formulerede spørgsmål. Som i det åbne interview forfølger intervieweren de svar, 

interviewpersonen giver, men intervieweren har en overordnet ramme at forholde sig til og 

vende tilbage til (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 40). Årsagen til, at jeg har valgt den 

semistrukturerede interviewform som informationskilde, er, at jeg ønsker at vække 

forskellige fortællinger, eller med et andet ord narrativer, hos sømændene.  

 

Interviewguide 

Med Kvale i baghovedet udformede jeg en spørgeguide til inspiration, inden jeg tog ud i 

felten. Her skitserede jeg to spalter, den ene indeholdt hovedemnerne, som jeg ønskede 

indblik i, og den anden indeholdt nogle dybtgående spørgsmål. Dette var for at skabe 

overblik i interviewsituationen og for at have nogle emner at falde tilbage på, hvis 

interviewet skulle gå i stå eller tage en uventet drejning. Jeg har søgt at udforme 

spørgsmålene som en tragt, således at jeg lægger ud med nogle brede spørgsmål, og 

efterfølgende specificerer jeg dem ud fra de valgte hovedkategorier køn, familieliv, 

generationer og erhverv. I interviewsituationen har jeg ladet mig inspirere og bevæge af de 

processer, der er dukket op, og ud fra dette spurgt ind til mere konkrete anliggender. Jeg 

søgte at være nærværende og forholde mig åben og ikke fordømmende for at skabe en 

uformel stemning, så de interviewede følte sig godt tilpas. Formålet var at give plads til: 

(…) spontane, levende og uventede svar (Kvale & Brinkmann, 2009: 134). Jeg valgte 

bevidst at fremstå forholdsvis nysgerrig og naiv, forstået på den måde, at jeg ikke gav 

udtryk for egne holdninger og afholdt mig fra at inddrage et teoretisk begrebsapparat.  
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Spørgsmål til det semistrukturerede interview 

Emner  Eksempel	  på	  spørgsmål	  
1)	  Præsentation	  og	  valg	    Hvad	  hedder	  du?	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  Hvad	  

er	  din	  familiestatus?	  Hvorfor	  har	  du	  valgt	  
at	  være	  sømand?	  
	  

2)	  Sømandsliv,	  maskulinitet,	  fællesskab,	  
struktur,	  generationer	  

 Kan	  du	  fortælle	  om	  sømandslivet?	  Hvordan	  
ser	  hverdagen	  ud	  ombord?	  Heraf	  arbejdet?	  
Og	  den	  sociale	  del?	  	  
	  

3)	  Familieliv,	  kønsroller	  
	  

 Hvordan	  er	  det	  at	  være	  ude	  på	  havet?	  Og	  at	  
være	  langt	  væk	  fra	  familien	  og	  samfundet	  
herhjemme?	  
	  

4)	  At	  bevæge	  sig	  imellem	  to	  kulturelle	  
kontekster	  

 Hvordan	  er	  det	  at	  bevæge	  sig	  imellem	  at	  
være	  ude	  og	  hjemme?	  Hvordan	  er	  det	  at	  
komme	  hjem?	  Hvordan	  er	  det	  at	  tage	  af	  
sted?	  Forstår	  de	  derhjemme	  dig?	  Snakker	  
du	  med	  de	  andre	  sømænd	  om	  
hjemmelivet?	  
	  

 

Interviewsituationen før, under og efter 

Jeg vil i det følgende sætte ord på nogle af de refleksioner, processer og dynamikker, som 

opstod før, under og efter produktionen af interviewene, hvilket jeg anser væsentligt for 

selve udførelsen af undersøgelsen. 

 

At lade sig forbløffe 

Jeg søgte, i så høj grad det var muligt, at bevidstgøre mig selv om min forforståelse og 

forventning inden interviewene. Dette for at undgå en bekræftelse af egne fordomme eller 

medbragte teorier og således at åbne op for, at noget uventet kunne indtræffe. Det vil sige, 

at jeg søgte at blive bevidst om, hvor jeg selv ’stod’ i forskningsprocessen, og hvordan jeg 

anskuer og forstår felten for at kunne lade mig overraske over nye og uventede sider af 

sagen. Ifølge Brinkmann er det vigtigt, at forskeren er sensitiv overfor ’tilfældets gaver’ 

(Brinkmann, 2012b: 194). Disse gaver kan komme i form af ’forbløffelser’. Hvis 

forbløffelsen tages alvorligt, er der i antropologisk forskning ikke tale om hvilken som helst 
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forbløffelse, men en forbløffelse med metodiske implikationer. Eller med andre ord et 

afgørende epistemologisk redskab, som kan give adgang til en særlig videnskab (Hastrup, 

1992: 7). Ifølge Morten Kyed ph.d. er det er netop her, at kimen til ny læring og kvalitativ 

viden ligger (Kyed, 2014: 50). Forudsætningen er den bevidsthed, som jeg pointerer, inden 

forskningen påbegyndes, og en åbenhed, mens empirien produceres og bearbejdes. Men 

Hastrup hævder, at ”det ikke nogen enkel sag at formulere og diskutere sine 

grundantagelser” (Hastrup, 1992: 12). Hun siger: ”Det ligger i sagens natur, at netop 

’grundantagelser’ nærmest ligger nedsænket i det ubevidste i lighed med kulturelle 

selvfølgeligheder, der heller ikke umiddelbart er tilgængelige for bevidst refleksion” (ibid.: 

21). At jeg forsker i min egen kultur, gør det særligt vigtigt at eksplicitere mit ståsted, men 

også særligt udfordrende. Derfor har jeg drøftet mine forforståelser og forudfattede 

holdninger undervejs med mine studiekammerater, og jeg har brugt en del tid på at skrive 

nogle tanker ned for at skabe et overblik. Eksempelvis har jeg oplevet, at der igennem 

interviewene er opstået nogle centrale forbløffelser og forståelsesmæssige sammenbrud. 

Bl.a. vægter sømændene, som jeg interviewer, familielivet, når de er hjemme, og afskriver 

sig lysten til at gå i byen eller på bar, som ellers efter min forståelse konnoterer til 

sømandslivet. Det er således ikke de, for mig at se, primitive sømænd, som jeg forventede 

at få fat i, som indgår i mit empiriske materiale. Men derimod mænd som er reflekterede 

over egne valg. Størstedelen er også uddannet inden for andre erhvervsgrupper, f.eks. 

maler, pædagog og salgsassistent. Det vil sige, at sømandslivet i høj grad er et reflekteret 

valg og ikke en tilfældighed og af nød, hvor de ikke har andre forudsætninger eller 

muligheder, som jeg havde en formodning om. Og den velkendte historie om, at sømænd 

højst sandsynligt forlader folkeskolen for at drage til søs, da de ikke egner sig til andet, blev 

således tilbagevist, til trods for at dette var min antagelse og en forståelse, som mange 

muligvis stadig har.  

 

Fra forsker til familiemenneske 

I stedet for forskerrollen lænede jeg mig bevidst op ad rollen som familiemenneske i mødet 

med sømændene for at skabe en identifikation og samhørighed imellem informanten og 

mig. Ved at bruge denne metode bliver magtforholdet og positioneringsperspektivet, som 

er tilstede, når man producerer viden, mere lige. 

For at bløde den formelle stemning op lagde jeg i praksis ud med en uformel 
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samtale, inden jeg startede optagelserne. Følgende brudstykke fra feltnoterne er et 

eksempel på, hvordan jeg søger at flytte fokus fra forsker til familiemenneske for at få 

adgang til en mere personlig side:  

 

 (…) Jeg kiggede efterfølgende på nogle familiebilleder, som hang på 
væggen. Vi snakkede om livet som forældre og grinede lidt af, at man 
pludselig stod midt i livet med børn og hus, og at meget var sket, siden vi 
gik i byen som 16-17 årige og kørte rundt med scooter/knallerter langs 
bugten (hvilket mange unge i Klaksvik gjorde før i tiden, inkl. informanten 
og mig selv). Jeg fortalte, at jeg havde boet i Danmark i snart 6 år, men nu, 
efter at jeg var blevet mor, var det nærliggende at flytte hjem igen. Han 
spurgte ind til alderen på min søn, hans navn, og hvordan det var med et 
lille barn og projektskrivning. Jeg svarede gladeligt på alle spørgsmålene. 
(Bilag, 2: 991) 

 

At vække forskellige identiteter  

Jeg interviewede tre sømænd i deres eget hjem og af praktiske årsager én sømand hjemme 

hos mig. Jeg erfarede, at interviewene i sømændenes eget hjem, især hvor kvinden eller 

børn var til stede, tog en anden drejning end interviewet, som blev produceret uden for det 

hjemlige miljø. Det kan være en indikator på, at sømændene ikke blot kan tale om køn, 

familie og sømandsliv, men også gøre disse roller afhængige af omstændighederne, og at 

erkendelser og historier således er forbundet til den sammenhæng, som der tales og ageres 

ud fra. Man kan herudfra antage, at rammerne, de taler i, er væsentlige og er med til at 

vække forskellige identiteter og fortællinger. Efterfølgende interviewede jeg yderligere to 

sømænd. Her tog jeg et bevidst valg om at afholde samtalerne i det offentlige rum, på en 

café, efter at have haft en uformel samtale med disse to nede ved havnen forinden, 

Hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udføre interview på en café kan selvsagt diskuteres. Der 

er andre mennesker til stede, hvilket kan påvirke informanterne og begrænse deres 

beretninger. Informanterne foreslog selv en café, hvilket jeg indvilligede i, og det viste sig, 

at informanterne ikke viste tegn på tilbageholdenhed i interview-situationen, derfor anser 

jeg ikke omgivelserne for at have haft negativ indflydelse på de givne informationer.  

I det sidste interview valgte jeg at rykke ved nogle at mine personlige grænser i det sociale 

samspil. Jeg søgte at gå bort fra positionen ”pæn pige” og ”lyttende” til at være mere 

”ligeud”, ”skrap” og ”spørgende” for at få nogle indsigter, som jeg ikke mener, at positionen 

”pæn pige” og ”lyttende” åbnede op for i de forrige interview.  
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Ved at bruge denne tilgang viste det sig, at jeg fik nogle varierende svar at 

analysere på, samtidigt med at jeg fik mulighed for at opleve forskellige køns-, familie- og 

sømandsroller i de forskellige kontekster. Jeg mener således, at informanterne	   valgte	  

(bevidst	   eller	   ubevidst)	   at	   fremhæve	   og	   trække	   på	   forskellige	   narrativer	   alt	   efter	   kontekst. 

Yderligere oplevede jeg en naturlig ændring og karakterskift, før og efter optagelserne.  

 

Det kan være svært at forholde sig fordomsfrit 

En central problemstilling for al forskning er, hvor ledende man er i sine spørgsmål. På 

den ene side kan man ikke undgå til en vis grad at være ledende, og på den anden side må 

man gøre, hvad man kan for ikke at lægge ord i munden på de interviewede. 

Validitetsmæssigt er det afgørende, at man ikke negligerer denne problemstilling, da det 

kan have vidtgående konsekvenser for den opnåede viden. Det er også væsentligt at have in 

mente, at interviewene ikke kan betragtes som en ligestillet samtale, da det er 

intervieweren, der udvælger, definerer og kontrollerer interviewsituationen og sætter 

rammerne for, hvad vi taler om og hvor længe, hvorfor nogle spørgsmål kan opleves som 

påtvungne eller unaturlige for den adspurgte (Kvale, 1994: 131). En ulempe kan være, at 

man får usande svar fra deltagerne, hvis de ikke forstår spørgsmålet eller ikke har noget at 

sige om pågældende emne. Muligheden for at feltarbejderen og informanterne tager 

udgangspunkt i forskellige begrebs- og erfaringsverdener er også til stede, hvilket kan 

medføre, at kommunikationen mellem parterne kan bero på misforståelser (Fibiger, 2000: 

73) Ligeledes bliver	   det	   mere	   sandsynligt, at de interviewede fremhæver bestemte 

beretninger, som de vurderer ”passer bedst til” samtalen, og undlader andre beretninger, 

som de vurderer ”ikke passer til”, som i det samlede billede ville være mindst lige så givtige 

og relevante af få indblik i. 

I interview-situationen søgte jeg at begrænse styringen. Jeg forsøgte ikke at 

lægge op til, at samtalen skulle tage en bestemt drejning. Dog forekommer det, i det 

transskriberede materiale, at det i selve situationen kan være svært at forholde sig 

fordomsfrit. I det følgende ses et eksempel på, at jeg som moderator er med til at snævre 

emnet i en retning, som informanten følger op på.  

 

Annika: Hvordan er det så at passe ind i det her samfund, du ved, et 
samfund som ligesom kører parallelt og faktisk også uden jer, altså her 
hjemme? Er det svært, eller? 
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Sakaris: Ja, på en måde. Altså for nogle. Man ser jo også det her med, at 
mænd kommer hjem, og de drikker sig fulde, og de går faktisk fulde, indtil 
de skal afsted igen. (Bilag 2: 1672) 

 

I og med at jeg fremhæver, at samfundet kører ”uden” dem og spørger ind til, om det er 

”svært”, indikerer jeg implicit, at det er svært, hvilket også er det, som informanten følger 

op på. Yderligere følger han også den typiske fordom, som jeg også havde forinden, 

vedrørende alkohol. Dette kan anses som, at han giver mig et svar som han tror, jeg søger. 

Efter en yderligere refleksion ville et spørgsmål i form af: ”Hvordan er man en del af det 

her samfund?” være mere åbent og give informanten bedre mulighed for at frembringe sin 

egen vurdering.  

Heldigvis er der ikke mange spørgsmål af denne art, hvilket gør, at jeg 

vurderer, at det ikke har mindsket validiteten.  

 

Bearbejdelse af interviewene 

Jeg har valgt at udarbejde interviewene som narrativer. Til forskel fra det traditionelle 

interview, hvor den interviewede typisk svarer på en række prædefinerede spørgsmål, 

indbydes sømændene til at fortælle deres livshistorie,  

 

En narrativ forståelsesramme 

Narrativer bruges til en række forskellige formål, og der er flere definitioner på, hvad et 

narrativ er, både metodisk og teoretisk. Til trods for at jeg ikke går i detaljer vedrørende 

narrativer, som jeg referer synonymt til ’historie’, ’fortælling’ og ’historiefortælling’, henter 

jeg inspiration hos Michael Jackson, som beskriver, at historiefortællinger benyttes til at 

(gen)skabe mening og forhandle oplevelsen af verden (Jackson, 2002: 18). Mening skabes 

ved at se en sammenhæng mellem begivenheder og opstår retrospektivt (Horsdal, 1999:33, 

36). Men narrativet afspejler også den kontekst, hvori narrativet bliver skabt (Terkildsen, 

2013 :13). Jeg forstår således narrativet som en dynamisk størrelse. Som Jackson siger: 

”For storytelling does not necessarily help us understand the world conceptually or 

cognitively; rather, it seems to work at a ”protolinguistic” level, changing our experience of 

events that have befallen us by symbolically restructuring them.” (Jackson, 2013: 35).  

Med inspiration fra rapporten En narrativ tilgang til sundhed, udarbejdet af 

forsker Morten Terkildsen og professor Camilla Palmhøj Nielsen, sætter narrativet ikke 
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blot fortiden i system og skaber mening i det allerede levede liv, men er også med til at 

præge nye udtryk og sammenhænge, som vi indgår i i nutiden. Når vi gør os nye erfaringer, 

indarbejder vi dem i vores begrebsverden og gør dem meningsfulde ved at sætte dem 

sammen med allerede eksisterende erfaringer. Omvendt bliver de erfaringer, som vi 

allerede har erfaret, genfortolket i forhold til de nye betydningssammenhænge (Terkildsen, 

2013: 13). 

 Som Jackson siger: ”stories change our experience of the way things are” 

(ibid.: 30). De fortællinger, som specialet bygger på, undergår således en fortolkning både 

af den, der fortæller,og den, der lytter, og begivenhederne udvælges i forhold til, hvad der 

giver mening og er således styret af bekræftelse, hvad der forventes, og det som giver 

fortællingen forrang. Eksempelvis bruger alle informanter i høj grad udsagnet ”ikke?”, som 

slutning for deres sætninger. Dette indikerer, at de har brug for anerkendelse i deres 

fortællinger. Jeg bruger ligeledes meget betegnelsen ”præcis” for at holde samtalen i gang 

og ikke påvirke deres fortælling for meget. Jeg forstår således ikke fortællingen som en 

fuldstændig gengivelse af, hvad sømandslivet indbefatter, hvem og hvordan de ’er’, da 

fortællingen, som før nævnt, ikke inkluderer det hele, men repræsenterer aspekter af og 

bestemte perspektiver på deres historier. Med inspiration fra Jackson, som opsummerer 

nogle af Hannah Arendts pointer, tager jeg et intersubjektivitet perspektiv, dvs. at ”(…) 

every person is at once a ”who” and a ”what” (ibid.: 32). Heri ligger betydningen, at 

sømanden både aktivt former verden og bliver formet af verden. Det vil sige at de 

individuelle aspekter er forbundet med de forskelligartede sociale vilkår, bl.a. 

dominerende ideologier, interesser og værdier (ibid.: 15, 31, 47). Jeg anser sømanden som 

ekspert i sit eget liv, og det måtte derfor være op til ham at sammensætte fortællingen, 

heraf at fremhæve eller fortie erfaringer og bestemme kronologien (Horsdal, 1999: 105) 

Denne fremgangsmåde resulterede også i nogle forskellige interviews både i indhold og 

længde.  

Ud fra denne erkendelse anser jeg det samtidigt som væsentligt at have 

moderators indvirkning i vidensproduktionen med. Det vil sige, at moderator med 

kvindelige tegn, som er studerende og ikke-sømand, og som samtidigt udfører rollen som 

mor og familiemenneske, vil præge fortællingerne. Jeg vælger at anse dette som en force, 

da jeg kan være med til at fremskrive nogle nye fortællinger, som typisk ikke bliver 

produceret i sømandskontekst eller i decideret familiesammenhæng. Jeg mener således, at 

vi i fællesskab etablerer en ny platform for fortællinger, som kan være med til at vise nogle 
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måske atypiske sider af problemstillingen.  

Jeg forstår historiefortælling som en form for styrende praksis, hvor man 

legitimerer sin væren og gøren. Med Jacksons ord kaldes dette en symbolsk 

transformation fra objekt til subjekt. Han siger: ”Storytelling reworks and remodels 

subject-object relations in ways that subtly after the balance between actor and acted upon, 

thus allowing us to feel that we actively participate in a world that for a moment seemed to 

discount, demean, and disempower us” (Jackson, 2013: 35). Jackson sammenligner 

yderligere ens historier med musik og dans og forklarer, at ens historier er en udtryksform, 

hvor vi ”collaborate in reinventing ourselves and authorizing notions, both individual and 

collective, of who we are” (ibid). Jeg anser således de forudgående interviews, og heri 

sømændenes fortællinger, som et grundlæggende behov for deres måder at forstå sig selv 

på. Når sømændene fortæller deres historier, tilskrives de forskellige oplevelser og 

begivenheder en mening, og herigennem skabes en form for kontinuitet i deres tilværelse 

og selvopfattelse. Jeg ønsker således at anskueliggøre sammenhænge imellem den 

individuelle meningsskabelse og de samfundsmæssige og kulturelle strukturer, som i høj 

grad påvirker hinanden, men som jeg også mener kan stå alene, ikke i form af paradigmet, 

at mennesket består af en essentiel, løsrevet eller forudsætningsløs kerne, men snarere i 

form af, at der kan komme nogle private fortællinger frem, når man producerer interview, 

som ikke umiddelbart tilhører den dominerende diskurs, bl.a. indenfor sømandsfeltet. Et 

eksempel kan være, hvis de taler ud fra en anden sammenhæng, for eksempel en familiær 

sammenhæng. Dette betyder, at dominerende historier til trods for deres tilsyneladende 

rigiditet, kan ændres. 

 

Om at forske på Færøerne 

På Færøerne kan det være svært at navigere uden om bekendtskab til sine informanter. Det 

vil sige, at der i høj grad (ufrivilligt) kan forekomme en særlig relation i mellem forskeren 

og de personer, som indgår i produktionen af viden. 

 

Alle kender (næsten) alle 

Til trods for, at rederiet JFK Trol pegede på nogle tilfældige personer, viste det sig at være 

personer, som jeg havde kendskab til ud fra diverse sammenhænge. Kristiansen (2012) 
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påpeger vigtigheden af venskaber og tillidsrelationer, som opstår igennem feltarbejde, men 

fremhæver også de konflikter, der kan opstå i den sammenhæng.  

At forske på Færøerne kan være udfordrende. Kristiansen siger bl.a. :”at lige så 

befordrende en adgangsport til viden sådanne forbindelser kan være, lige så meget kan de 

komme til at stå i vejen” (Petersen et al, 2012; 217). Eksempelvis ved at det for den anden 

part kan opfattes som et tillidsbrud, at informationen, indhentet igennem parallelle 

forskningsrelationer, anvendes til forskningsformål (Fangen, 2004: 64). Det kan være 

svært, både for forskeren og de indgående informanter, at den frembragte viden kan 

almengøres, hvor ny viden, diskussioner og udvikling af resultater kan forekomme. Ifølge 

Kvale kan bekendtskabet også skabe en usikkerhed i forhold til forskerens uafhængighed 

og rumme en spænding mellem professionel distance og venskab (Kvale & Brinkmann, 

2009: 93). For at sikre mig en så faglig undersøgelse som muligt og for at undgå, at diverse 

interview udviklede sig til venskabelige samtaler, indledte jeg alle samtalerne med en 

uformel snak, før jeg startede optagelserne. Her valgte jeg at italesætte relationen og 

spørge ind til, hvilke konsekvenser de mente, bekendtskabet havde. De svar, jeg fik tilbage, 

gik på, at en relation kan være svær at komme udenom i små samfund, hvor en form for 

forbindelse næsten altid er til stede. Jeg mener, at snakken forinden åbnede op for en 

afslappet stemning og tillidsfuld relation, som resulterede i, at interviewet forløb 

ubesværet. Jeg kom relativt dybt ned i undersøgelsesfeltet, og nogle interessante og 

fyldestgørende vinkler dukkede op. Vinkler som jeg måske netop fik indblik i grundet min 

forbindelse til interviewpersonerne. 

 

Fravalgte at tage ud med skibet 

Der er andre tilgange til kvalitativ forskning, som kunne været givtige for specialets 

udfoldelse, som jeg har valgt at afgrænse mig fra. Eksempelvis ved at ”fara til skips”, som 

ville indbefatte, at jeg drog til søs for at supplere med observationer, hvilket var 

intentionen fra start af. Af praktiske årsager blev dette fravalgt. Jeg valgte således 

udelukkende at producere min empiri igennem interviews, samt observationer før 

samtalerne. Set i bakspejlet ville et par uger med et fiskeskib have været givende, og jeg 

ville uden tvivl få nogle spændende vinkler med, som ikke forekommer i dette speciale. 

Men sandsynligheden for, at jeg samtidigt ville få indsamlet data, som sømændene ikke 

fremhæver, ville også opstå, da det kan tænkes, at det sociale samspil ville ændres, hvis en 
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kvinde blev en del af mandskabet. Jeg var åben omkring min oprindelige intention i et 

interview, og informanten svarer følgende tilbage: 

 

Súni: (…) Jeg tror faktisk ikke, at du havde fået noget ud af det, for hvis en 
kvinde lige pludselig var ombord, det havde gjort et eller andet. Altså jeg 
tror, at alt havde ændret sig. Jeg tror, at mændene pludselig ville gå mere 
op i sig selv. De havde nok passet på med, hvad de sagde, altså de havde 
nok ikke snakket så groft, som de plejer. Jeg ved ikke, altså det havde 
været mærkeligt, det havde det. (Bilag, 2: 2914) 

 

Her fremhæver informanten, at kvindelig deltagelse ombord ville påvirke sømændenes 

adfærd og udsagn. Således ville risikoen for, at de agerede ud fra en struktur, som ikke er 

almindelig, i høj grad være til stede, hvilket jeg mener, ville have konsekvenser for 

resultaternes pålidelighed og dermed også validiteten. Dermed være ikke sagt, at de 

tænkelige observationer ikke ville være legitime, de ville bare sige noget andet, end det som 

jeg ønsker indblik i. Dette giver mig yderligere et fingerpeg om, med inspiration fra 

Søndergaard, at mine kvindelige kropstegn tillægges en bestemt position med særlige 

egenskaber, hvilket umiddelbart ekskluderer en adgang til det univers, som mændene har 

ombord (Søndergaard:1996: 91). 

 

Transskribering og oversættelse 

Det talte og det skrevne sprog er to forskellige medier, og det er således umuligt at fryse en 

dynamisk og kontekstuel sproglig interaktion fast i et tekstuelt materiale (Brinkmann & 

Tanggard, 2010: 43). Eksempelvis kan det ikke lade sig gøre at transskribere kropssprog, 

ironi og stemmeføring, hvilket betyder, at en væsentlig mængde altid går tabt i 

transskriberingsprocessen (ibid). Med dette i baghovedet valgte jeg at transskribere 

materialet hurtigst muligt efter det afholdte interview for at have det bedste udgangspunkt 

til at huske stemningen og dynamikken, som opstod i processen. Derudover skrev jeg også 

eventuelle reaktioner, oplevelser og situationer ned før og efter optagelserne. Alle 

interviewene er foregået på færøsk, og det betyder, at jeg har oversat transskriptionen fra 

færøsk til dansk. I oversættelsesprocessen forekom små ændringer og uklarheder i 

forståelsen af visse ord og sætninger, da sproget er komplekst og indeholder forskellige 

opfattelser og forståelser. Nogle af disse bliver uddybet i afsnittet ”Ord og betydninger”. 
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Sikring af anonymitet 

Når der bedrives kvalitativ forskning, følger der uundgåeligt nogle etiske overvejelser med. 

Heri ligger, at man tager hensyn til privatliv, fortrolighed og anonymitet og sørger for 

informeret samtykke (Petersen et al, 2012: 219-220). Der var ingen af de interviewede, 

som ønskede at fremtræde anonymt. ”Jeg siger jo ikke noget kriminelt, det er jo bare rene 

facts om min hverdag” (bilag 2: 1767), sagde den ene informant. Men af etiske årsager 

optræder de anonymt alligevel. Sømændene og andre personer, som bliver italesat i det 

transskriberede materiale, fremtræder således med opdigtede navne. På grund af de små 

forhold på Færøerne valgte jeg også at give de skibe, som indgår i specialet, fiktive navne. 

Dette blev gjort for at bevare den etablerede tillid og for ikke at risikere at udstille de 

enkelte personer. Dog er der også ulemper ved anonymisering, eksempelvis pointerer 

Kyed, at Nancy Sheper-Hughes bemærker, at: ”anonymitet får os til at glemme at vi 

skylder vore antropologiske informanter den samme grad høflighed, indlevelse og venskab, 

når vi skriver om dem, som den vi almindeligvis giver dem i felten, (…) at ofte denne 

anonymitet indebærer, at vi bliver tvunget til at skrive mindre skarp og mere varsom 

etnografi” (Kyed, 2014: 49). Jeg mener, at hun har fat i en central pointe vedrørende 

forskerens etiske forpligtelser. Til trods for, at jeg valgte at anonymisere, har jeg oplevet, at 

det, når man producerer videnskab i et lille samfund, kan være svært at sikre en komplet 

anonymitet, fordi sømændene selv kan gå ud i samfundet og fortælle om deres deltagelse, 

hvis de har lyst. Denne form for social interaktion har jeg ikke mulighed for at forhindre, 

hvilket kræver, at jeg er meget præcis, skarp og korrekt i det analytiske materiale. 

 

Ord og betydninger 

Oversættelsesprocessens skjulte koder 

Det er vigtigt at have in mente, at til trods for at man forstår et sprog, kan dette ikke altid 

være tilstrækkeligt for at opnå en fuldstændig forståelse i oversættelsesprocessen, da 

sproget også indebærer skjulte koder, eller med andre ord repræsentationer. Dvs. at 

sproget altid har en dybere mening, som også er forbundet til kulturen og de kulturer, som 

er i samfundet (Hall, 1997: 54).  
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”At egna” og ”útróður” 

Der er et færøsk begreb inden for fangst- og søfart, som har en underliggende mening, som 

går tabt ved den direkte oversættelse.  ”At egna” betyder at sætte madding på fiskeline, og 

den færøske term ”útróður” har jeg oversat til hjemmefiskeri. Til trods for at ordene er 

korrekt oversat efter ordbogen, ligger der også noget kulturelt bag disse ord, som siger 

noget om det at være dreng og mand, og om overgangen mellem disse på Færøerne.  

Rigtig mange unge drenge begynder med ”at egna”. Her får man en fortjeneste 

for hver ”stamp”, eller med andre ord for hvert kar til opbevaring af langline, som man 

fylder. Når man begynder ”at egna” introduceres man for ”det rigtige liv” og bliver ”en 

rigtig mand”. Man står i et maddingsskur og snakker med de ældre sømænd. Det er typisk 

de helt unge drenge, som går i folkeskolen, og de ældre, som er for gamle til at arbejde på 

havet, som befinder sig i disse skure. Mange unge drenge prøver også hjemmefiskeri eller 

”útróður”. Dette er hårdt arbejde, men der ligger samtidigt noget ”cool” i det, som 

informanten påpeger i følgende citat:  

 
Sakaris: jeg startede med at sætte madding på fiskeline allerede som 7-
årig, så for mig har fisk altid været noget jeg ville. Altså jeg startede 
hjemmefiskeri da jeg var 12 år. Jeg var med Fjølni (færøsk fiskekutter) og 
jeg syntes virkelig at det var cool! Det kunne jeg aldrig finde på i dag 
(griner). Så man er ligesom blevet slebet til allerede der, ikke? Altså da jeg 
var 2 år, jamen så fik jeg en redningsvest på og så satte min bedstefar mig i 
en papæske, og så sad jeg der, ikke? (Bilag, 2: 1566) 

 

Her fortæller informanten, hvordan han er blevet introduceret til sømandslivet allerede fra 

barnsben, og hvilke stadier man typisk går igennem for at blive ”slebet til”, som han 

påpeger. Gaini, som i særdeleshed har forsket i færøsk ungdomskultur, fremhæver, at 

begrebet ‘ungdom’ er relativt nyt på Færøerne, idet drenge tidligere begyndte at arbejde 

med deres fædre og/eller onkler i en alder af 12-13 år og dermed stort set gik direkte fra 

barndom til voksenliv (Gaini, 2006:46). Informanten kommer yderligere ind på, hvordan 

han selv overfører sømandskulturen til sin søn: ”Símun: (…) jeg har købt ham en lille fin 

båd, som vi to plejer at lege med i Borðoyavík (en bugt ud fra Klaksvik). Så sejler vi lidt 

med den der. Og det plejede min far og min bedstefar også at gøre med mig.” Disse citater 

kan illustrere processen fra barn over ung dreng til fisker på Færøerne. Det viser også 

overgangen imellem de to sociale arenaer, familielivet og fiskerlivet. Et bindeled mellem 

det at være en del af et familiefællesskab og en del af et fiskefællesskab. Hans bedstefar og 
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far har introduceret ham for fiskeriet, og nu introducerer han sin søn for fiskeriet. Ordene 

”at egna” og ”útróður” er således ord og fænomener, som er vigtige for at forstå, hvordan 

man bevæger sig ud i at blive sømand på Færøerne, og disse begreber har været centrale 

for mange færøske drenges opvækst. Min empiri viser, at 5 af informanterne har prøvet at 

sætte madding på fiskeline en eller flere gange og at 5 af sømændene har været til 

”útróður” i en ung alder (Bilag 2: 60, 634, 1009, 1772, 2418, 3146). Dette er et godt 

eksempel på det, som Lave og Wenger kalder legitim perifer deltagelse. Legitim perifer 

deltagelse angiver en relation mellem nyankomne eller novicer, f.eks. unge drenge og de 

erfarne mænd i praksisfællesskabet, og det angiver en læreproces, nemlig novicens 

bevægelse mod fuld deltagelse i fællesskabet (Wenger, 2004:36 ). Læringen opstår ved at 

løse arbejdsopgaver, som muliggøres ved at se, lytte til og imitere de erfarne, eksempelvis 

deres fædre, bedstefædre eller andre sømænd. Udgangspunktet for denne forståelse er, at 

læring er en integreret del af den sociale praksis i en social verden (ibid.). Dette åbner for 

den erkendelse, at vi lærer ved at deltage i en række andre sammenhænge end blot skolen, 

f.eks. i familien, på arbejdet og i fritiden, samt inden for andre mere praktiske fag og 

områder, som håndværkeruddannelser, og inden for sømandslivet. Andre forskere har 

også beskæftiget sig med denne læringsform, bl.a. Arne Poulsen, som i sine undersøgelser 

kalder dette for beskyttet deltagelse (Poulsen, 2002). En årsag til, at det kan være svært at 

oversætte nogle af disse færøske ord, kan være at de ikke blot betegner et praktisk arbejde, 

men også en social bevægelse eller deltagerbane, noget der ligger midt imellem læring og 

udvikling, en bevægelse fra perifer deltager til mere central deltager.  

 

Den færøske mand 

	  
Den færøske term ”maður”, som betyder mand, er vigtig at fremhæve. Ifølge Gaini 

associerer udtrykket ”maður” til en specifik kulturel kontekst. Han hævder, at den 

generelle forståelse af den færøske mand har været: ”(…) at han er i besiddelse af et 

utæmmet sind med "mytologiske" ræsonnementer” (Gaini, 2011: 164). Endvidere påpeger 

han, at dette ikke adskiller mændene fra kvinderne, men dette adskiller  dem fra de 

konventionelle "moderne" mænd i det nordlige Europa (ibid.). Et brudstykke fra empirien 

skelner også imellem disse to mandeidealer: 
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Súni: (…) Svigerfar han er en af de her gamle, du ved ikke? Han syntes ikke 
godt om at jeg startede at læse til pædagog. Han er en sådan en hardcore 
en, som har sejlet oppe ved Grønland, du ved ikke? Nu er han sådan lidt 
mere, når nogle spøger: ”Nå, hva’ så, hvad laver din svigersøn?” Så er han 
sådan du ved, mere opløftet og stolt over at sige: ”Jo, han sejler med en 
trawler” (griner). Så er man ligesom lidt mere en ”rigtig mand”, ikke? end 
når man er pædagog! (griner). (Bilag, 2: 2791) 

 

Gaini fremhæver: ”at i århundreder symboliserede manden – hædret i populære sagn og 

viser – færøsk heltemod og styrke, der vækkede beundring”, og at denne forståelse stadig 

findes (Gaini, 2011: 163). At være ”en rigtig mand” har konnoteret til noget utæmmet, 

tappert og stærkt, som har rødder tilbage til vikingetiden (ibid.: 164). Bonden og 

nationalisten Jóannes Patursson (1866-1946) skriver i et velkendt romantisk digt, som gør 

meget ud af færøske mænd og kulturen, ”til de frygtløse og modige mænd som stormen har 

hærdet”. Maskuliniteten er således bygget op omkring risici og frygt. Men disse 

traditionelle idealer om maskulinitet er under pres, som man også ser i citatet foroven. 

Man kan argumentere for, at de ellers typiske kategoriseringer om, hvad en mand er og 

består af, er under transformation i takt med samfundets modernisering samt 

globaliseringens påvirkning (ibid.). I forlængelse af dette kan man hævde at der er en 

hegemonisk kamp på spil om diskursen ”maður”. De nye tendenser i samfundet 

marginaliserer den traditionelle opfattelse, hvilket man ser, når informanten griner og 

giver udtryk for, at hans svigerfar er ”en af de her gamle”. Men samtidig italesætter han 

begrebet ”maður” med en respekt, der demonstrerer en ambivalens. Man kan antage, at 

den traditionelle forståelse er en så indgroet del af den færøske kultur og historie, at den 

stadig præger det kontrastfyldte samfund, som blev fremstillet i indledningen. 

En ”maður” kan således anskues ud fra flere perspektiver. Gaini udvikler i artiklen Once 

Were Men (2006) fire typologier over færøske mænd. Jeg vil opridse to af de mest 

udbredte maskuline idealer på Færøerne. 

 Atlantic cowboys repræsenterer den unge færøske mand med ingen eller 

begrænset uddannelse: 

 
 Atlantic cowboys (…) are from families primarily engaged in the fisheries 
on land and offshore and belong to what remains of Faroese working-class 
(…) many cowboys have large personal incomes acquired from skilled and 
manual work on industrial trawlers (Gaini, 2006: 47).  

 

Blandt disse mænd tæller praktisk erfaring mere end uddannelse og nogle er eksplicit anti-
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intellektuelle og tager afstand fra personer med videregående uddannelser. Et eksempel 

fra empirien påpeger denne form for forståelse: 

 

Snorri: Altså det er svært at få en gammel hund til at sidde (færøsk 
ordsprog om, at det er svært at lære noget nyt, når man har nogle gamle 
vaner). Altså i forhold til min generation, altså os som er i midten af 
tyverne og slut tredive, altså vi er måske mere åbne vedrørende 
uddannelse og sådan noget, i forhold til de ældre, altså for dem er arbejde 
det rigtige, altså hvis man tog ud for at arbejde, jamen så gjorde man DET! 
Så arbejder man! Hvis man valgte at studere, jamen så var man en 
drømmer, og kunne ikke bruges til noget som helst. Altså nogle af de her 
holdninger de går igen, altså fra de ældre ikke? Og altså man kan ikke helt 
undgå at blive lidt påvirket, fordi det er jo dem som har erfaringerne og 
snakker højest. Så derfor tror jeg, at vi ikke helt accepterer når nogle i 
Torshavn fortæller os hvad VI skal gøre? Altså du ved, ikke, de der 
drømmere? (Bilag, 2: 171) 

 

Denne type mænd er ifølge Gaini ved at miste status, i særdeleshed i Torshavn, men også i 

andre dele af landet, hvor holdningen om, at disse er ukultiverede ’hulemænd’, er udbredt 

(Gaini, 2006: 51). I særdeleshed står denne type i kontrast til det maskuline ideal Urban 

youth, og selv om ”urban” indgår i benævnelsen, er disse typer ikke nødvendigvis kun at 

finde i hovedstaden (ibid.). ’Urban’ refererer derimod snarere til de idealer, som denne 

mandetype identificerer sig med; nemlig kultur- og modeidealer der forbindes med livet i 

vestlige storbyer (ibid & Faber, 2015: 136). Disse typer er karriereorienterede og 

uddannelsesmindede og opfatter sig selv mere som kosmopolitter end ’simple’ cowboys 

(Gaini, 2006: 54). Gaini understreger dog, at denne skildring skal tages med forbehold, 

men han argumenterer for, at den illustrerer nogle af de forandringer, som den færøske 

”maður” går igennem. I det ovenstående citat fremhæver Snorri også, at hans generation er 

mere åben vedrørende uddannelse, men at de ikke kan undgå at blive påvirket af de ældre 

sømænd. De vil sige, at billedet af færøske mænd ikke er sort/hvidt, men at flere også 

formår at ’shoppe rundt’ imellem de forskellige mandeidealer. Det kan således tænkes, at 

de sømænd, der indgår i undersøgelsen, endnu en gang står midt i mellem to poler og 

bevæger sig imellem disse alt efter kontekst. Derfor vil jeg i det følgende fremhæve de 

modsætningspar, som undersøgelsen bygges op omkring.  
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Konventionelle koder 

	  
Køn, erhverv, generationer og familieliv er som alle andre kategoriske systemer baseret på 

kontraster. Hastrup, som har beskæftiget sig med Islands kultur, med et særligt fokus på 

køn, fremhæver nogle dominerende modsætninger, som hun hævder har eksisteret siden 

begyndelsen af Islands historie, netop de ukontrollerede og kontrollerede områder. Det 

ukontrollerede er der, hvor fangst og fiskeri befinder sig. Dette rum er utæmmet og ligger 

”uttangarðs” og således udenfor det kontrollerede, trygge og sociale rum, som 

lokalsamfundet udgør. Jeg forstår Hastrups betegnelse af uttangarðs og innangarðs, som 

har samme betegnelser på færøsk, som betyder hvornår man er i udmarken, og hvornår 

man er i indmarken. Helt konkret er der tale om grænsen imellem dyrket og udyrket jord. 

Men i symbolsk forstand skelner hun imellem det vilde og det sociale (Hastrup, 1989: 77). 

Til sammenligning er Færøerne fra bondesamfundstiden også opbygget af bøgarðar, som 

er gærdet, der adskiller mennesket fra naturen, og jeg ser således en sammenhæng 

herimellem. De modsætninger, som Hastrup påpeger, findes også på Færøerne. 

 

Hun fremhæver disse dikotomier:  

 

Udenfor   Indenfor   
Naturen  Gården   
Fiskeri  Landbrug   
Utæmmet   Domesticeret  
’Det vilde’   ’Det sociale’   (ibid.) 
  

Jeg har videreudarbejdet listen med diktome konventionelle modsætninger og sat den ind i 

specialets sammenhæng ved at inddrage: 

 

Ude  Hjemme 
Mand   Kvinde 
Alene  Fællesskab 
Traditionelt  Moderne 
Farlig   Sikker 
Modig   Tryghedssøgende 
Stærk   Svag 
Hård   Følelsesladet 
Død  Liv 
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Hav  Land 
Fortiden  Fremtiden 
Fri  Ufri 
Forsørge  Omsorg 
Uforpligtende Forpligtende 
Praktisk  Teoretisk 
Struktur  Flydende  
 

Jeg er interesseret i at se, om jeg kan genfinde disse modsætningspar i materialet. 

Mandlighed er eksempelvis forbundet med farer og død, og familielivet er forbundet med 

tryghed og liv osv. Det interessante i denne sammenhæng er, om sømændene, som også er 

familiefædre, er splittet imellem disse to domæner. 

 

Analyse: Deskriptiv, fortolkende og diskuterende 

Den ”gode gamle sømand” bliver erstattet 

En ny sømand 

”Steinar: Hvorfor vil du interviewe mig? Jeg er ikke en af dem, altså de her ”gode gamle” 

hardcore sømandstyper. Så jeg har ikke så meget at sige om det. Jeg er ikke så interessant, 

hvis du skriver om det (Bilag 2: 606). Sådan lægger den ene informant ud med at sige. Ud 

fra hans tøjstil kunne han ligeså godt have arbejdet på et kontor eller i en modebutik, og 

det samme gælder flere af de andre informanter i undersøgelsen. 

  For mig at se indikerer ovenforstående citat, at der hersker en diskurs om, 

hvordan en sømand er. En forståelse som denne mand ikke identificerer sig med. På 

Færøerne, så vel som i Danmark, har man igennem lang tid reproduceret klichéen om, 

hvordan en sømand ser ud, og hvad han står for. Når sømænd optræder i medierne, er den 

typiske fremstilling en primitiv og enfoldig mand, som går med gummistøvler og strikkede 

sweaters, hvilket eksempelvis ses i det danske tv-program Horisont d. 23.09.2014 og i en 

færøsk reklame hos Navigatørskolen udgivet i 2010 (#11 Horisont og #10 Vinnuháskúlin). 

Med inspiration fra professor Firouz Gaini kan man sige, at de karaktertræk, som de 

såkaldte Atlantic cowboys har, minder om sømandskategorien. Ovenstående citat peger på 

en forventning om, at det netop er nogle bestemte idéer om sømænd, der er interessante i 

forbindelse med sømandsliv. Men informantens udsagn peger samtidigt på, at han tager 
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afstand fra denne form for sømand, når han i sin fortælling fremhæver, at han ”ikke er en 

af dem”.  

Da jeg i forbindelse med et andet interview befandt mig nede ved havnen, hvor 

en informant tilbød en rundvisning ombord på forskellige skibe, mødte vi en anden 

sømand, som jeg, til trods for at vi kun mødtes i forbifarten, anså for at have nogle af de 

egenskaber, som den atlantiske cowboy har: 

 

Vi træder ind i styrehuset på en linebåd (stålskib, der fisker med line og 
kroge), hvor tre ældre mænd sidder og snakker. Sjúrður siger ”Hej” og 
fortæller, at han lige går en rundtur med mig, da jeg sidder og skriver 
speciale om sømandslivet. Den ene mand, som sidder i styrmandsstolen, 
er hurtig med en spøjs bemærkning: ”Ja, kom I bare ind, så kan du fortælle 
hende, hvad sømandslivet virkelig handler om, det her er den rigtige vare. 
Altså vi slider os op i forhold til jer, I går bare i sutsko”. De griner alle, og 
så spørger han, hvad jeg læser til, jeg svarer, at jeg studerer psykologi og 
kultur. Den samme mand er hurtig igen: ”Her ombord har vi ikke brug for 
kykliky, eller hvad det nu hedder, sådan noget pædagogisk pjat, her er det 
hårdt på og ligefrem” og så slår han hånden ned i et bord.” Vi har ikke tid 
til følelser”, siger han igen. De griner alle, og jeg griner lidt med dem for at 
tilpasse mig deres situation bedst muligt. Sjúrður afleder deres grin, ryster 
lidt på hovedet og smiler spøjst, og spørger om jeg er frisk på en 
rundvisning. 
  

Jeg vælger at fremhæve ovenstående dialog, fordi situationen siger noget om, at der er 

forskellige sømandstyper på Færøerne, som i høj grad varierer ud fra, hvilke 

fiskefællesskaber man befinder sig i. Til trods for at den typisk fremstillede sømandstype 

stadig findes, kan man hævde, at sømandslivet er under transformation, og at de sømænd, 

som indgår i denne undersøgelse, bliver flere og flere, og den ”rigtige vare” af sømænd, 

som typisk tilhører lineflåden og ”útróðurin”, mindskes. Det, at informanten ryster på 

hovedet, indikerer, at der er flere måder at være sømand på, og at livet som ”hard core” og 

”god gammel fisker” til en vis grad har mistet sin kulturelle status blandt den yngre 

generation, hvor det bliver mere og mere almindeligt at være ”urban youth” typen.  

Når jeg skriver, at de sømænd, som primært indgår i denne undersøgelse, 

bliver flere og flere, skal det forstås ud fra den senere tids forandringer i samfundet. Det er 

et faktum, at erhvervet, som et resultat af moderniseringen, er blevet effektiviseret. Dette 

har resulteret i, at der er færre arbejdspladser end før (Jacobsen, 2011: 169), samt at mænd 

i større omfang end tidligere fravælger denne branche, bl.a. fordi uddannelse i dag vægtes 

højt (Gaini, 2004: 7). Når betegnelsen ”flere” bruges, skal dette forstås ud fra det faktum, 



39	  

at størstedelen af færøske fiskere i dag befinder sig ombord på trawlere, som historisk altid 

har være mere indtægtsgivende og af samme årsag haft højere status i samfundet og bedre 

muligheder for at forny sig. Eksempelvis tilbyder disse skibe hyggelige saloner og 

opholdsrum, fitnesscentre, storskærme osv. Dette ses også, når den atlantiske cowboy 

spøjst siger til informanten, ”I går med sutsko”, som er en udtryksform for, at de 

”sømandstyper”, som indgår i dette speciale, lever det gode liv. Samtidigt indikerer det 

også, at der er en forestilling om, at de ikke er ”rigtige sømænd”. For linemanden er 

diskursen, at den ”rigtige sømand” slider sig op og ikke har tid til afslapning. Jeg mener 

ikke, at den yngre generations rysten på hovedet af de ældre sømænd er udtryk for en 

direkte konflikt eller kamp blandt sømandstyperne. Den ”gode gamle sømand” blandt 

mandskabet ombord på trawlerne får tydeligvis stadigvæk lov til at beholde sin position og 

status og at være den udgave, som der konnoteres til, når man snakker om ”den rigtige 

vare af sømænd”. Dog er der ingen tvivl om, at den traditionelle fiskerrolle er under pres, 

og at denne igennem de seneste årtier i høj grad er blevet erstattet af en nyere og mere 

moderne sømandsudgave. En sømandsudgave, som for mig at se endnu ikke er blevet 

defineret i samfundet.  

For at vende tilbage til kapitlets indledende citat, hvor Steinar fremhæver, at 

han ikke er en hardcore sømand, ligger der også for mig at se et nærmest skjult budskab 

om, at han er en mere ”blød mand”. Under observationerne fortalte han flere historier om 

sine børn, hvor han bl.a. fremhævede nogle sjove episoder og ivrigt fortalte, hvor dygtige 

drengene var til at være omsorgsfulde, nu hvor de havde fået en lillesøster for et par 

måneder siden (Bilag, 2: 730). Han gav yderligere udtryk for, at han savnede børnene, når 

han var til søs, hvilket er en fællesnævner for alle informanterne (bilag, 2: 748, 900, 1586, 

2244, 2616). Til sammenligning er den atlantiske cowboy, som vi mødte ombord på 

linebåden, i traditionel forstand mere hård og maskulin og har ikke tid til følelser, når han 

er ombord. Andre fællestræk for informanterne er, at de har en uddannelse som for 

eksempel gulvlægger, pædagog og salgsassistent, og de er således et resultat af den nye 

generation på Færøerne (Jacobsen, 2011: 169). Jeg oplevede ikke, at de på samme måde 

som linemanden så ned på uddannelse, til trods for at den ene informant hævdede, at man 

ikke helt kan undgå at blive påvirket af de ældres negative syn på intellektuelle og 

udannede mennesker (bilag 2, 181).  

Pointen er, at skibene bliver færre og større, og at der dermed er stadig flere 

sømænd, som ikke passer til den klassiske sømandskategori, hvor man arbejder under 
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mere barske og risikable forhold. En årsag kan være, at de ”gode gamle sømænd” i højere 

grad identificerer sig med fiskeriet og lever sømandslivet end den nye generation af 

sømænd, fordi disse også skaber identitet ud fra andre sammenhænge end arbejdslivet, 

eksempelvis i form af deres uddannelsesmæssig baggrund, som familiefædre eller noget 

helt tredje: 

 
Snorri: Altså vi har skibsførere som går rundt nede på fabrikken, vi har 
bilmekanikere, vi har en bygningskonstruktør, vi har maskinsmede, og så 
har vi nogle, som lige er færdige med folkeskolen, andre har været på 
gymnasiet og tager et sabbatår, altså det er meget forskelligt. 
Familiemænd, unge single fyre, pebersvende. og ja, vi har alle 
stereotyperne, hvis man kan sige det sådan. (Bilag, 2: 336) 

 
Mit argument er, at disse sømænd ikke på samme måde tilegner sig sømandsidentiteten, 

som citatet nedenfor også ekspliciterer, hvilket kan være et svar på, hvorfor 

kategorien/diskursen om ”gode gamle sømand” har overlevet som den dominerende, 

selvom de er i stærkt undertal i dag.  

 
Snorri: Altså jeg havde planer om, da jeg ligesom startede, kun at tage 2 
eller 3 ture for at skaffe penge, så vi kunne lave vores hus i stand, og det 
var det. Men altså at gå fra over en halv million om året, altså det første år 
tjente jeg 800.000 og så 700.000, og så at skulle ned på de der 200.000 
eller 300.000, det er svært ligesom at omstille sig. (Bilag, 2: 502) 
 

 
Ud fra dette kan man udlede, at denne form for sømandsliv ikke er en decideret livsstil, 

som de identificerer sig med, men snarere et erhverv, som de periodevis befinder sig i, 

nogle i længere tid end andre, for at få en økonomisk fortjeneste. Herudfra kan man sige, 

at der er sket et skifte i sømandens mening med fiskeriet. ”Før i tiden kæmpede fædre og 

onkler sammen med bygdefæller imod naturens voldsomme kræfter (…) til havs for at 

overleve” (Gaini, 2010). I dag er målet ikke overlevelse, men mere økonomisk og materielt 

overskud, luksus i hverdagen, hvilket det empiriske materiale indikerer som den største 

motivation.  

 

En moderne sømand med traditionelle træk 

Det empiriske materiale tyder på, at der er tale om mænd, som tilhører en generation, hvor 

muligheder, realisering, fleksibilitet, materialisme og forkælelse vægtes: 
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Súni: (..) det her med, at det er lækkert at have en økonomisk frihed, ikke? 
(…) Altså nu kan man være mere spontan og ligesom tillade sig mere. Altså 
eksempelvis, som i vores tilfælde, vi har hver sin bil, ikke? Altså vi var i 
Torshavn i går og købte en splinterny bil til Ronja. Så Ronja hun kører 
rundt med en super fin bil nu, ikke? (Bilag, 2: 2794) 
 
 
Snorri: (…) Jamen det er jo pengene, det er det korte af det lange. Altså 
man vil have denne her gode fortjeneste, og man vil ligesom have 
mulighed for at bruge lidt penge, altså overskuddet, ikke? (…) Altså hvis 
min kone siger: ”Nu mangler jeg 8 tallerkner af det der”, ikke? Jamen så 
siger jeg: ”Fint du køber bare”, du ved, så er det overstået, jeg gider ikke at 
høre mere om det. Altså man behøver ikke at tænke så meget over det. 
(Bilag, 2: 510) 

 
En anden årsag, som informanterne fremhæver, er, at de har fri når de er hjemme, hvilket 

også kan anses som form for velvære i tilværelsen: 

 

Sámal: Altså min hverdag ser lidt sådan ud, du ved, jeg står op, og så 
tænker jeg, ja jeg skal lave det i dag, eller planlægger man det sådan, at jeg 
laver det i morgen. Altså man har en frihed. Altså hvis man vil lave et eller 
andet, jamen så gør man det, og hvis man ikke gider, jamen så lader man 
være, jamen så gør man noget andet. Og hvis man har det sådan, du ved: 
”Vi har lyst til at tage en tur til Torshavn i morgen”, jamen så gør vi da bare 
det. Altså der er ikke nogen forhindring. Så på den måde har man fri, og 
man har adgang til at gøre det, man har lyst til. (Bilag, 2: 1930) 

 
 
Jeg har inddraget disse tre citater, fordi de viser, hvad sømændene hævder som 

bevæggrunde for deres valg af sømandsbranchen.  

Til trods for at de udviser nogle tendenser, som kan karakteriseres som 

tilhørende det senmoderne menneske, viser ovenstående citater også en mandetype, som 

vægter stabilitet og forsørgelse. Jeg mener, med inspiration fra Gaini, at det moderne 

samfund forventer andre kompetencer end eksempelvis forsørgelse. Eksempelvis kan man 

argumentere for, at kvinden ud fra Sámals synspunkt betragtes som en mindreværdig 

modpart, som skal kontrolleres og gives lov til at købe tallerkener, hvilket bygger på et 

traditionelt grundlag, hvor manden er overhovedet. Et andet eksempel, som markerer en 

traditionel forståelse er, at Snorri yderligere fortæller: 

 

Snorri: Men altså lige så snart som udbetalingen kommer, jamen så 
glemmer man sin savn [til familien]. Man ligesom (pause).. ja, altså man 
ofrer det [hjemmelivet] faktisk på en eller andet måde. Jeg tror at det er et 
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dyreinstinkt, altså det her med, at man tager ud, man er på jagt, og man 
brødføder sin familie, altså man får råd til alt det, man ønsker sig, altså det 
her med at man giver så meget, man kan, altså man ofrer sig, altså den 
tanke kan jeg godt lide. (Bilag, 2: 521) 

 

Snorri italesætter her en forståelse, som bærer præg af et mandeideal, hvor det både er 

mere mandigt og naturligt at være brødføder. Det interessante i denne forbindelse er, at 

grundlaget for denne forståelse har været overlevelse, hvilket nu er skiftet ud med 

overflødighed. Man kan således argumentere for, at grundtanken er brudt op og har fået 

nye perspektiver og mål.  For at bakke dette argument op kan igen man inddrage reklamen 

for den færøske Navigatørskole udgivet i 2010, hvor overskriften lyder: ”Magt, fritid og 

penge” (#10 Vinnuháskúlin). Disse tre begreber afspejler det, der i dag forbindes med det 

færøske sømandsliv.   

 

Sømanden som brikolør - en marginaliseret position 

Sømændene har dog også nogle af den atlantiske cowboys egenskaber, selvom de ikke 

fremtræder så stærkt som hos den tidligere fremhævede linemand.  

For eksempel værner informanterne om færøske traditioner i form af pasning 

af får og at komme ud at sejle i fritiden, samt at flere laver praktisk arbejde, når de er 

hjemme, hvor de eksempelvis renoverer deres hus (Bilag, 2: 240, 1546, 1611, 1990, 2412). 

Både Wich, debattør og kunstner, og Gaini nævner, at mange færøske mænd deler disse 

egenskaber: ”Unge færinger er ofte fleksible altmuligmænd med avanceret sans for det 

praktiske. De er pragmatiske generalister i stand til at takle de fleste opgaver og problemer 

i hverdagen uden nævneværdig professionel assistance.” (Gaini, 2: 2010) Heri ligger ifølge 

Gaini, at de reparerer biler og maler huse, slagter får og fanger fugle; de kender havets 

understrøm og den smalle sti i bjergskråningen. Gaini fremhæver yderligere, at disse 

mænd, som han kalder jordnære, har en stærk forankring i lokalsamfundet og følgelig har 

tilegnet sig en omfattende praktisk viden om samfundet og naturen omkring sig. Gaini 

lader sig inspirere af Claude Lévi-Strauss’ (1962) begrebsapparat og kalder dem ”mestre i 

konkret videnskab”. Ifølge Gaini kan denne type mand belyses som brikolør. Ordet er 

afledt af det franske ord ”bricolage”, der kreativt sætter de nye idéer og genstande 

sammen, de har for hånden (Gaini). Med henvisning til Eriksen og Hemer (1999) siger 

Gaini, at brikolører er kunstneriske af natur og skaber sammenhæng og helhed, de er 

specialister, med en abstrakt og analytisk logik, opdelet i specialvidenskabernes tjeneste 
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(Gaini, 2: 2010). Man kan sige, at sømandserhvervet er bygget op omkring nogle af disse 

egenskaber, hvor det handler om at tilpasse sig socialt, lære af de erfarne og at kaste sig ud 

i det. Som en informant hævder: ”Altså det er meget uforudsigeligt, eller sådan. Altså man 

ved aldrig, om det bliver en god eller dårlig tur” (Bilag, 2: 96). Der kræves således ikke en 

abstrakt og analytisk logik, men forudsætningen er at være til stede og gøre et konkret 

stykke arbejde, som i de fleste tilfælde gentages og bliver rutine, nogle gange er der 

afvigelser, eksempelvis hvis noget går galt, der kommer uvejr, eller der er mangel på fisk. 

Ifølge Gaini risikerer brikolører, der ofte forbindes med præmoderne samfund, en 

personlig ydmygelse, efterfulgt af social marginalisering i konfrontationen med den 

moderne, rationelle tænkemåde, der er baseret på skrift og tal. Set ud fra dette perspektiv 

kan det tænkes, at de færøske sømænds identitet med reference til Gainis udlægning, 

forventes at svækkes i værdi og social status i takt med samfundets generelle 

modernisering. Det kan tænkes, at dette påvirker sømandens trivsel i samfundet, da 

følelsen af at være nyttig kan anses at være væsentlig for mennesket. 

	  

En fri verden derude 

Skibet: Sømandens heterotopiske sted og liminale træk 

  
I det følgende ses, hvordan sømændene trives ved at være ”væk fra det hele”, hvor de 

slipper fra diverse forpligtelser og bekymringer, som er forbundet med hjemmelivet:  

 
Sakaris: Det er svært at forklare alt det her, men altså (pause), man har en 
anden frihed, når man er ombord. Det lyder selvfølgelig meget ulogisk. 
Altså, man har kun 550 meter at bevæge sig i, og så siger jeg frihed, ikke? 
Altså det kan jo nærmest sammenlignes med en fængselscelle for den sags 
skyld, fordi man kan jo ikke tage nogen steder hen. Men altså… alt bliver 
bare så virkelighedsfjernt, og det er rart. Man slipper fra at gå til lægen og 
tandlægen, og hvis der er et eller andet, der er hårdt i tilværelsen, jamen så 
er det ikke der, fordi ombord har man jo ikke mulighed for at gøre noget 
ved det. (Bilag, 2: 1487) 

 
Denne forståelse kan forstås ud fra begrebet om et heterotopisk sted. Ifølge Micheal 

Foucault eksisterer heterotopier inden for enhver kultur. Foucault siger i  sin artikel Of 

Other Spaces Heterotopias  at ”skibet er heterotopien par excellence. I civilisationer uden 

både udtørrer drømmene, spionagen erstatter eventyret og politiet erstatter kaptajnerne” 

(Foucault, 1984). Heterotopierne har karakter af at være en art mod-steder eller ”counter 
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sites”, som Foucault kalder det. Det heterotopiske begreb kan forstås som realiserede 

utopier, som står i kontrast til samfundets normale steder (ibid.). Der er her tale om nogle 

andre steder i samfundet, hvilket det græske ord heteros, som betyder ’anden, anderledes’ 

og topos, som betyder ’sted’ giver et fingerpeg om (Den Danske Ordbog). Der er således 

tale om virkelige steder, som er indbygget i samfundets fundament, men som alligevel er 

udenfor samfundet.  

Keven Hetherington, som har arbejdet videre med Foucaults begreb, beskriver 

det som rum, som bliver struktureret eller indrettet på en alternativ måde: ”Heterotopia 

are spaces in which an alternative social ordering is performed. These are spaces in which 

a new way of ordering emerges that stands in contrast to the taken-for-granted mundane 

idea of social order that exists within society” (Hetherington, 1997: 40). 

For eksempel hævder en informant: ”(…) de her små ting, som man altså bare skal gøre, 

når man er hjemme, jamen alt det bliver bare totalt væk, når man er ombord” (Bilag, 2: 

236). Sømændene giver slip på alle bekymringerne, der er forbundet med hjemmelivet, og 

lever i stedet for et andet liv, der centrerer sig om lækker mad, playstation, sjov og arbejde. 

Et arbejde, som til trods for at det også er hårdt, samtidigt også er noget, de trives i. De 

tørner ind og bliver vækket. Man kan hævde, at livet ombord er mere ansvarsløst, 

hvorimod livet i hjemmet er fyldt med pligter og ansvarlighed. Som en informant hævder: 

”Jeg kan godt lide at være ude og sejle, mens der er EM, for så kan jeg se alle kampene, det 

får jeg ikke lov til, når jeg er hjemme (Bilag, 2: 3234). Som en anden informant fremhæver: 

”Altså det er to forskellige liv! Det er det” (Bilag, 2: 2161 og bilag, 2: 3274)  

Som afsnittets indledende citat påpeger, er livet på skibet i en vis forstand 

”virkelighedsfjernt”, hvilket for Sakaris er rart. Dette anser jeg som, at hjemmelivet er 

opbygget af nogle strukturer, som til tider kan blive for meget, men som ikke når ud til 

hverdagen på skibet, ikke kun i geografisk forstand, men også i mental forstand. Livet 

hjemme ses som virkelighed i den forstand, at de daglige pligter, såsom at handle ind, 

deltage i familiearrangementer, gå til tandlægen, støvsuge, smøre madpakker osv. indgår. I 

heterotopias fremgår ifølge Foucault en anden kodning, som opretholdes via åbnings- og 

lukningssystemer, der på samme tid muliggør, at man kan trænge ind i heterotopien, og at 

man kan lukke af for den. Heterotopierne kan både være alment tilgængelige i form af en 

kirkegård, en smuk fjeldtop, en biograf osv., men de kan også være mere lukkede og 

omfatte steder, som bestemte mennesker har adgang til, alt efter interesse, tro, ritualer 

eller mental samhørighed. Ifølge Foucault repræsenterer heterotopien ”this nowhere” uden 
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geografiske grænser (Foucault, 1984: 46). Herudfra kan man hævde, at til trods for at 

sømandsfællesskabet er opbygget således, at alle har adgang til det, så er det et fællesskab, 

som kun nogle i det færøske samfund har mulighed for at indgå i. Spørgsmålet er mere om 

at blive optaget i fællesskabet, og hvordan man efterfølgende skal tilpasse sig denne 

mentale samhørighed. Man skal eksempelvis have mandlige egenskaber, og man skal rent 

praktisk også få tilbud om hyre. Empirien viser også, at man skal godkendes af 

fællesskabet. Eksempelvis siger en informant: ”Altså, jeg tror ikke, en homoseksuel kunne 

være sømand. Jeg tvivler stærkt på, om han ville få tilbud om hyre, det er ret smalt på den 

måde” (Bilag, 2: 808). Til trods for at denne informant fremhæver vigtigheden af 

ligestilling og selv pointerer, at overstående repræsenterer en ret primitiv holdning, peger 

dette på, at sømandsverdenen fortrinsvis er tilgængelig for en bestemt kategori af mænd. 

Hans perspektiv viser også en splittethed: Han er både moderne, ”politisk korrekt” og 

traditionel i den forstand, at han tilpasser sig en kønsopdelt verden. Han er ”betwixt and 

between”. Sømændene trænger således ind i en heterotopi, som distancerer og adskiller 

dem fra hverdagslivets normer og struktur. Et simplificeret og måske banalt billede er 

strudsen, der gemmer hovedet i sandet, når den bliver jaget eller har problemer. 

Problemerne er således ude af synsfeltet. Det er de også, når sømanden siger farvel til 

familien og hjemmelivet for at drage til søs. Man kan sige, at de tager en pause fra de 

regelsæt, som senmoderniteten forbindes med, og kan være atlantiske cowboys i fred, 

nogle i mere moderne grad end andre.  

Foucaults heterotopibegreb kan på nogle områder sammenlignes med det 

klassiske antropologiske liminalitetsbegreb. Sømandens bevægelse fra familiemand til 

sømand vil jeg adressere i det følgende. Det var Arnold Van Gennep, som i 1909 

introducerede begrebet liminalitet, som mere end et halvt århundrede senere igen blev 

taget op af Victor Turner (1967). For Gennep og Turner betegnede liminalitet en bestemt 

tilstand. Ordet kommer fra det latinske ’limen’, som betyder tærskel, og det udtrykker den 

tærskelovertrædelse – fra barn til voksen, ugift til gift, liv til død osv. – som er kernen i 

overgangsriten (Turner, 1967: 17). Liminale faser beskrives som transformerende og er 

forbundet med at miste fodfæstet for en stund. Dette er mere naturligt end ekstraordinært 

for mange mennesker. I samfundet oplæres vi i givne normer og strukturer, men alle 

mennesker tåler ikke i samme grad omstillinger, kaos, at flytte eller at skifte arbejde. 

Sømandslivet er en omstillingsproces. Det er afkald med rimelig god kompensation. Helt 

specifikt karakteriserer liminalitet det mellemste stadie i overgangsritualet, som efterfølger 
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et stadie af adskillelse fra samfundet og efterfølges af et stadie af social reintegration. Der 

er således tale om en før-, under- og efter-fase. Helt specifikt er man, når man befinder sig 

i mellemstadiet både og, man er indenfor og udenfor på én gang, hvilket Turner beskriver 

som at være ”betwixt and between”. Man kan argumentere for, at overgangen fra at være 

familiemand til at være sømand er præget af nogle liminale træk, hvor eksempelvis 

hjemkomsten og afskedsritualet er interessante at fremhæve, samt selve afsondringen: 

 
Sakaris: Når vi tager afsted på langfart, jamen så står man der på kajen, 
ikke? Som oftest er den fyldt op, en masse mennesker, i særdeleshed 
familien og venner…hos os alle sammen..., og vi er jo 32 mænd, så det 
bliver jo ret mange mennesker tilsammen, ikke? Jeg vil sige det sådan, at 
det værste er at sige farvel til Karl (hans søn), når det ligesom er gjort, 
jamen så er halvdelen tilbage af turen. Det er altså virkelig det værste. Så 
der fra, ja... så går tiden stærkt.  
Annika: Ja, okay, gør den det? Hvordan omstiller man sig fra at have været 
hjemme til at skulle afsted igen? Altså hvad sker der derimellem? 
Sakaris: Ja, altså… Når man har været sømand i 13 år, så er det faktisk kun 
rutine. Man tænker egentlig ikke så meget over det. Når man er tørnet ind 
for første gang, og så bliver man vækket seks timer efter og så… ja så kører 
det bare derfra. Det er faktisk ret hurtigt, altså (Pause). Men selvfølgelig, 
første gang… Så er det ret mærkeligt. Jeg kan også se det på de her unge, at 
de er enormt trætte. Det er fordi, at de skal vænne sig til den her 6/6 
rytme. (Bilag, 2: 1186) 

 

Andersen skriver: ”(…) den ikke-liminale tilstand er karakteriseret ved en struktur, dvs. en 

orden uden hvilken et samfund ikke ville kunne eksistere, så er liminaliteten en 

antistruktur, og dermed fundamentalt set karakteriseret ved en ikke-orden (Andersen, 

1993: 15). Det vil sige, at man bryder med hverdagens faste rytmer og åbner op for nye 

forestillinger og adfærdsmønstre. Fysisk er de liminale individer ofte separeret fra 

samfundet, eksempelvis ved at flytte sig fra den hjemlige kontekst til skibets kontekst, og 

det liminale rum er ligesom heterotopien kendetegnet ved ’communitas’, hvor 

differentierede sociale positioner, hierarkier og rangforhold forsvinder eller udlignes 

(Turner, 1967: 95). Til trods for, at skibet, som tidligere nævnt, er opbygget af hierarkier, 

og mandskabet i udgangspunktet har et defineret magtforhold, sker der en udligning 

mellem parterne på havet. Det kendte ordsprog: ”Vi er alle i samme båd” peger på et 

sammenhold og følelsen af et skæbnefællesskab, der skaber en loyalitet, der overvinder 

social status, magt og lønninger. Man kan hævde, at der psykologisk sker en tilknytning 

mellem mennesker, der befinder sig på et afgrænset område. Ombord er man nødsaget til 
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at tage hensyn og at indordne sig det eksisterende reglement. Selvom kaptajnen rangerer 

øverst, hersker der en accepteret, og for de fleste sømænd positiv værdinorm og en 

civiliseret arbejdsform, hvor alle er lige vigtige, og som er indpasset og udviklet gennem 

generationer af fiskere. Man kan argumentere for, at der er nogle liminale træk i at være 

fisker og befinde sig i et så isoleret fællesskab fra det øvrige samfund. Eksempelvis 

udtrykker en sømand, at aldersmæssige forskelle forsvinder, når de befinder sig på havet 

(Bilag, 2: 2153). En anden informant siger: ”vi bliver alle som teenagere igen”, og en 

yderligere informant hævder: ”at nogle af de ældre mænd er meget ungdommelige, og så er 

der yngre drenge, som opfører sig som gamle mænd, de er født 60 år for sent” (Bilag 2: 471 

og bilag 2: 1410). På denne baggrund kan man sige, at alderen ikke har betydning. Dog kan 

man ud fra det øvrige empiriske materiale postulere, at de unge sømænd antager nogle af 

de ældre mænds holdninger og skibsvaner, da normen og læringsformen er at reproducere 

de erfarne sømænds væren og gøren, og derfor kommer de unge også til at agere som 

ansvarlige fiskere. Dette kan også forbindes med det, Foucault kalder heterokonier 

(Foucault, 1984) 

Et andet eksempel er, at der forekommer en strukturel ændring i mentaliteten, hvilket 

udover at være et liminalt træk, også kan anses for at have heterotopisk karakter: Snorri: 

”(…) det er igen den der frihed, som man har, når man er ombord. Altså der er det kun dig 

og ingen anden” (Bilag, 2: 552). Til trods for, at der fysisk er andre tilstede ombord på 

skibet, fremstiller Snorri hver ny tur på havet som en rejse og et sted, hvor man atter får 

lov til at være for sig selv. Dette kan forstås således, at man rent mental føler sig afgrænset 

fra verden derhjemme og værende i et legitimt frirum, hvor kun en selv tages i betragtning. 

Et interessant aspekt er, at dette bærer præg af, at livet ombord, til trods for dets 

hierarkiske orden, også har en orden, hvor mændene ligestilles via en mental 

samhørighed. 

Inden for heterotopia og liminalitet findes der også en strukturel ændring i 

forståelsen af tid og rum, hvilket også udtrykkes af sømændene – netop at tiden går 

anderledes. Eksempelvis ved at vagtsystemet er opdelt i seks timers arbejde og seks timers 

hvile, hvilket betyder, at døgnet er struktureret anderledes end på land, hvor man typisk 

arbejder i 8 timer og så har fri resten af dagen, og desuden selv tilrettelægger øvrige 

pligter, interesser og engagementet i fritiden, ens sociale liv og søvn.   
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Sakaris: (…) altså man tager afsted, og lige pludselig er turen bare slut. 
Selvom der er gået to måneder eller tre måneder, jamen så kan man godt 
have den der følelse, du ved: ”Skal jeg allerede hjem?” Men det har 
selvfølgelig også noget at gøre med, at man tager den der vagt på seks 
timer, og når man så kommer op igen, jamen så er det allerede midnat. Og 
så starter en ny dag, som man siger. Så! Altså nu skal jeg lige tage den her 
vagt og så hovsa.. jamen så er dagen slut! 
Annika: Virker det, som om at tiden får et andet. altså (Sakaris: Ja den 
flyver afsted) Okay, er det godt, eller? 
Sakaris: Ja, altså…,det er godt, altså i forhold til når man er hjemme.  
Jamen så står man op om morgenen, og så har man hele dagen, altså 
dagene her [hjemme] er meget længere! (Bilag, 2: 1421) 

 
Man kan sige, at skibet således er en afvigelse fra liminalitetens anti-struktur ved at være 

et hyperstruktureret rum, et sted hvor skibets ansatte har faste rytmer at indordne sig 

efter. Liminalitetsbegrebet passer således ikke til alle dele af livet på havet. Som 

ovenstående citat viser, gør denne tidsstruktur, at sømanden tilegner sig en anden 

tidsfornemmelse. Man kan sige, at skibets rum på grund af den høje grad af orden er et 

’anormalt’ rum. Man kan hertil hævde, at dette tidsrum på mange måder står i kontrast til 

det normale rum hjemme. Wich pointerer: ”At træde fra et skibsdæk ind i et færøsk hjem 

er et stort kontekstskift. Især i det nutidige samfund hvor postmodernismens 

identitetsskift og leg med hurtig foranderlige roller kan virke forvirrende for en mand, der 

vægter sømandslivet” (Wich, 2011: 12). Ud fra Wichs beretning kan man sige, at 

spillereglerne ombord er mere simple. Heri ligger en forestilling om, at sømændene får lov 

til at være ”mænd” uden en forventning om at skulle tilpasse sig senmodernitetens 

forventninger. Arbejde, spisetider, fritid og søvn er tidsregulerede og ligger i faste rytmer 

ude på havet. Man kan således hævde, at rummet bærer præg af det, som Foucault kalder 

for kompensatorisk heterotopi (Foucault, 1986: 27). Til trods for at det heterotopiske og 

liminale begreb er diffust og bredt beskrevet, mener jeg, at det karakteriserer havets 

uforudsigelighed og uendelighed, som fiskerne både førhen og nu er omgivet af, når de er 

til søs. Et rum, som står i kontrast til det moderne familieliv på landjorden, forstået på den 

måde, at livet ombord har en ordning, som markerer sig anderledes, og som sømændene 

trives i, mens livet derhjemme opleves mindre struktureret, men ikke mere frit.  
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Manden og kvindens roller i fiskernes liv 

Et kvindepræget hjemmeliv 

Et argument for, at livet til søs for nogle informanter opleves som et fristed, kan 

eksempelvis være, at strukturen i hjemmet og i samfundet generelt kan anses for at være 

kvindepræget. Opfattelsen af hjemmet som et kvindeligt domæne synes i nogle tilfælde at 

frembringe en fremmedgørelse og en følelse af utilstrækkelighed hos sømændene. For 

eksempel fremhæver en informant:  

 

Sakaris: Der er ret mange mænd ombord hos os som er fraskilte…, så altså. 
Men okay, der er også mange som stadig er gift, det er ikke det. Men som 
sagt, mennesker ændrer sig i takt med udviklingen, og det gør kvinderne 
også. Altså før i tiden, ikke? Jamen, så gik kvinderne jo derhjemme og 
vaskede. Altså i dag er de læger og topchefer og alt det der ikke?  (Bilag, 2: 
1280) 

 

Kvinderne har fået en større plads ude i samfundet, men det ser samtidigt ud til, at 

hjemmet stadig ”tilhører” kvinderne og at de forventer, at manden tager fat på deres 

præmisser, hvilket kan skabe forvirring for manden. Et eksempel er, at Súni i interviewet 

positionerer sig selv som huslig, hvor han i særdeleshed fremhæver sin passion for 

madlavning. Súni påpeger dog, hvordan konen retter og regulerer hans måde at gøre 

tingene på, i særdeleshed når der skal vaskes tøj: 

 

Súni: Nu hvor Ronja arbejder, kan hun godt komme sent hjem, så jeg kan 
godt tage ud og handle ind og vaske noget tøj og alt det der, selvom hun 
godt kan blive ret irriteret, når jeg gør det, specielt når jeg vasker tøj. Hun 
plejer at sige: ”Ved du hvad, Súni? Du behøver ikke at vaske mit tøj”. Eller: 
”Du behøver ikke at vaske sokkerne”, fordi halvdelen bliver altid væk, når 
jeg vasker dem. Eller sådan. Hun er hele tiden efter mig, altså med at sige 
”hvilken sæbe har du brugt? hvor meget brugte du? hvilket rum puttede du 
den ned i? Man kan ikke putte det ind i den der, fordi der skal skyllemiddel 
i” og du ved, alt det der: ”hvor mange grader, hvordan har du blandet 
tøjet”.. og! (pause) Altså ombord er det sådan, at der kun er to 
vaskemaskiner og to tørretumblere, og vi er 24 mænd, som skal bruge 
dem, så det er opdelt på den måde, at vi har maskinerne i to dage hver. 
Altså at vores gang har vaskerummet onsdag og torsdag, tror jeg vist nok, 
og altså der har man ikke tid til at gå og sortere og alt det der. Så der er 
det, du ved, ALT ind i maskinen ”bang” og så på play! Og næsten alt bliver 
så lagt over i tørretumlen efterfølgende. Så tit sker det, at man får dukketøj 
ud igen (griner). Du ved, så tænker man bare: ”skide være med det!” 
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(griner). Det ville typisk være uldsokker eller en trøje. (griner) (Bilag, 2: 
2532) 

 

Disse to citater fremhæver, at kvindernes position og ansvarsområde er blevet udvidet. 

Kvinderne styrer de indre linjer i hjemmet, som de har gjort igennem generationer, 

samtidigt med at de er blevet dygtigere til at bevæge sig ud, også på de områder, der før var 

mandens territorium, nemlig arbejdsmarkedet og det offentlige liv. Stadig flere kvinder på 

Færøerne indtager høje stillinger og er for eksempel i flertal indenfor medicinstudiet, som 

før i tiden var et decideret mandefag. Sømændenes udtalelser viser dog ikke, at kvinder 

rent faktuelt har opnået ligestilling, da samfundsforskere påpeger, at der stadigvæk er lang 

vej til ligeret og ligestilling på det politiske plan og arbejdsmarkedet (Knudsen, 2009: 323). 

Ovenstående citater og holdninger kan dog udlægges sådan, at mændene oplever, at deres 

plads i samfundet er blevet indskrænket, og kvindernes position er udvidet, hvilket giver 

nutidens mænd, i hvert fald de atlantiske cowboys, som stadig værner om gamle værdier 

og traditioner, en speciel plads i samfundet og hjemmet.  

I det følgende vil jeg vurdere de føromtalte moderniseringsprocesser for at få 

greb om, hvilke positioner disse sætter mænd og kvinder i et samfund som Færøerne. Man 

kan i nogen grad hævde, at moderniseringsprocesserne er kønnede. Når jeg her bruger 

begrebet kønnede, skal det forstås ud fra en antagelse om, at forventningerne til mænd i 

dag er forandrede i retning af noget, der tidligere var kvindernes gebet, og tilhørte dem. 

Man kan yderligere argumentere for, at moderniseringen er kønnet i børnenes og de unges 

skolegang. Det fremhæves ofte, at pigerne er begyndt at få bedre karakter i skolen end 

drengene, hvor det tidligere forholdt sig omvendt. Det er som om, kvinderne har indtaget 

et område for abstrakt og analytisk tænkning, som tidligere, i hvert fald ifølge en 

hegemonisk diskurs, var forbeholdt mændene. Moderniseringen er dog mandlig i 

kvindernes karrierekamp og den ydre verden, hvilket også er det punkt, som i særdeleshed 

diskuteres i forhold til ligestilling, selvom forskning samtidigt viser, at færøske kvinder 

ønsker at beholde de værdier, der binder dem til rollen som husmor og mor (Knudsen, 

2010: 26). Så på den måde er de færøske kvinder også ”betwixt and between”. Den er også 

kvindelig, hvor der forventes, at sømændene, når de er hjemme, orienterer sig mod omsorg 

og intimitet. Og den er i særdeleshed kønnet i de områder af verden, hvor kvinderne søger 

lønarbejde i de større byer, mens mændene forbliver i lokalområdet og fastholder de mere 

oprindelige produktionsmåder. Dette er også en tendens i det færøske samfund, hvor en 
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skævvridning indikerer, at det i højere grad er kvinderne, som vægter udlandet og 

videregående uddannelser, mens mændene værner om oprindelig livsform (Fangen, 2004: 

56). Eksempelvis fremhæver Weyhe (2011), at ”erfaringerne på Færøerne viser, at det 

hovedsageligt er mænd, der bliver i bygderne; bl.a. fordi mænd i højere grad værner om 

traditioner og værdier i det traditionelle bygdeliv” (Weyhe, 2011: 252). Den er også kønnet, 

der hvor mænd oplever, at det er kvinderne, som repræsenterer tidens stærke 

samfundskræfter, hvor det kræves af mændene, at de skal opgive eller dele gamle 

privilegier og værdier med kvinderne. Det kan tænkes, at dette i stigende grad 

”kvindestrukturerede samfund” sætter den atlantiske cowboy i en position, hvor han kan 

føle sig fortabt eller utilstrækkelig, ja måske ligefrem truet, hvilket kan forklare det 

uprovokerede udfald (”Her	  ombord	  har	  vi	  ikke	  brug	  for	  kykliky	  -‐-‐-‐”),	  som	  blev	  citeret	  s.	  38. 

 

Kvinderne ser frem til, at manden tager afsted  

Ifølge Anderson er en af udfordringerne for kvinden, at manden ødelægger strukturen, når 

han er hjemme, og der kommer uorden i de ellers faste rytmer (Anderson et al. 1972: 143). 

Den samme tendens ses i det færøske samfund. Eksempelvis er det en almen talemåde 

blandt sømandskvinder, der sukker og med et glimt i øjet fortæller, hvordan sømanden 

ødelægger det hele, når han er hjemme, og at de ser frem til, at han tager afsted igen. Det 

er tydeligvis en talemåde og generalisering, som der ikke er fuldt belæg for. Årsagen er 

delvist en accepteret kultur. Både sømændene og sømændenes koner har et 

identitetsbegreb, som er så indgroet i samfundet, at man almindeligvis ikke stiller sig 

kritisk overfor dette. Tendensen er klar, og både mænd og kvinder befinder sig nogenlunde 

i disse politisk ukorrekte roller. Dette er også en af årsagerne til, at jeg spørger så direkte 

ind til dette emne i fremhævede interview:  

 
Súni: (…) altså jeg tror, at Ronja synes det er lidt irriterende, fordi jeg nok 
kommer hjem og piller et eller andet ned, som hun lige har bygget op, 
mens jeg har været væk. 
Annika: Ja, glæder hun sig så til, at du tager afsted igen? 
Súni: Ja, det tror jeg, at hun gør, en gang i mellem. Eller det ved jeg! 
(Bilag, 2: 2687) 

 

Det lader til, at flere sømænd har svært ved at komme ind i den ”rigtige” rytme, som 

kvinderne udstikker. Det er et dilemma i fiskerlivet. Man kan argumentere for, at 
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fiskeindustrien vedligeholder en mere konservativ og umoderne arbejdsdeling, hvor 

manden er tilbage i rollen som skaffedyr og i sit gamle mandefag, mens kvindens 

territorium er udvidet fra at have ansvaret og styringen af hjemmet til også at være den 

aktive og medbestemmende del af samfundet. En position, som også ses i forskning om 

den nordatlantiske kvinde, der belyses som stærk og alsidig, netop på grund af hendes 

allroundhed (Jacobsen, 2011: 169).  

Archeson refererer: ”The time the husband is home often seems like holiday” 

(Acheson, 1981: 299). Dette fremhæver informanterne også, at når de er hjemme, bliver 

det lidt hyggeligere, sengetiderne rykkes, man må mere, og der er tid til ekstra forkælelse 

(Bilag, 2: 2687). Dette en nok også en af årsagerne til, at eksisterende forskning og mit 

empiriske materiale peger på, at mange kvinder glæder sig til, at manden tager afsted igen 

efter et par uger hjemme (Anderson, 1972: 143).  

Det kan tænkes, at samspillet imellem sømanden og sømandskvinden, som 

rent historisk har samarbejdet, i dag indeholder en ubalance på grund af nye tilgange til 

livet og modstridende forventninger. En informant hævder eksempelvis: 

 

Snorri: Altså det er måske mere krævende for manden i dag end før i tiden. 
Der fik man jo lov til at komme hjem og bare smide sig i sofaen og smække 
benene på bordet, og det var det. Altså der var konen jo hjemmegående og 
hun lavede alt det huslige. Men det at komme hjem nu og skulle vaske op, 
når man ikke er vant til at gøre det ombord, altså der kan man godt tænke: 
”Det her gider jeg ikke, det er meget bedre at være ombord (Bilag, 2: 247) 

 

Et andet eksempel er: 

 
Snorri: Hvis man gerne vil bestemme, hvad vi skal spise, jamen så kan det 
være, at hun lige har spist det, og så får man et eller andet, som hun 
bestemmer. Så det, som du lige troede, at du kunne bestemme, skal hun 
lige pludselig bestemme. Altså sådan nogle småting, som jeg ikke tænker 
på, når jeg er ombord. Altså det kan blive et irritationsmoment, faktisk. 
Altså man en dag skal spise bulgur og salat, og man hellere vil have 
Spareribs eller noget andet? (Bilag, 2: 263) 

 

Det kan virke, som om disse udtalelser skruer tiden baglæns. At nogle mænd længes 

tilbage til det gamle rollemønster, hvor kvinden gik hjemme og ordnede huset og lavede 

mad, og hvor manden var fritaget for de huslige pligter og med god samvittighed kunne 

forvente at få sin yndlingsmad serveret. Det kan tænkes, at de fremhævede citater 
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stadigvæk har en vis udbredelse hos den ”stereotype sømand”, som trods dette også findes 

i andre og mere tidssvarende udgaver (eksempelvis i nogle af de andre interview). At 

kvinderollen på Færøerne delvist også er betinget af religion og mere traditionelle værdier, 

kan gøre det endnu sværere for den enkelte sømand at være mønsterbryder. Nogle af disse 

pointer ses også i Gainis og Hansens forskning (Gaini, 2010: 17-18 og Hansen, 2014: 157). 

Man kan på den anden side også argumentere for, at nogle af fiskerne bliver mere 

selvstændige mennesker ude på havet, hvor der ikke er en kvinde til at tage sig af 

rengøringen, at sy, skabe hygge eller ordne vasketøjet. Men ude på havet bliver der 

formentlig ikke ført nogen klassekamp, kamp for ligestilling eller feminisme. Min empiri 

og Gainis udlægning af ”urban youth typen” peger på, at der er strømninger i samfundet, 

som også har været med til at forme andre idealer af sømænd, der ikke er bange for at vise 

kvindelige sider af sig selv. De er ”belærte” nok til, både i praksis og på det intellektuelle 

niveau, at være ajour med tidsstrømningerne, hvilket også kan være en af forklaringerne 

på, at de synes bedre til at forstå situationen, de selv befinder sig i, og hvordan hverdagen 

er skruet sammen for den anden halvdel, som befinder sig hjemme (Bilag, 2: 2254 og Bilag 

2, 2675). Det er vigtigt at fremhæve, at mændene i undersøgelsen har forskellige tilgange 

til hjemmelivet, men at de fleste giver udtryk for at trives. Alle fremhæver eksempelvis, at 

det bedste ved sømandslivet er selve hjemkomsten. En af informanterne hævder i den 

forbindelse også: ”(…) man er jo væk i 2-3 måneder, så man bliver ligesom forelsket på ny 

hver gang, man kommer hjem” (Bilag, 2: 1305). En pointe er, at selve velkomsten er 

præget af glæde og stor opmærksomhed. Det kan tænkes, at der, når hverdagen griber ind, 

opstår en magtkamp om de omtalte hverdagsstrukturer, hvilket er med til at underbygge 

sømandens udlængsel. Det er dog væsentligt, at alle konerne til mændene i undersøgelsen 

har fædre med tilknytning til havet, enten via offshore, fragtskibe eller som fiskere (Bilag, 

2: 60, 634, 1009, 1772, 2418, 3146). Dette er muligvis tilfældigt, men en pointe er, at just 

det kan være med til at skabe en form for forståelse for deres mænds livsform, og at 

konerne ligesom de unge sømænd bygger deres rytmer og arbejdsindsats på erfaringer fra 

de ældre og erfarne. Det vil sige, at konerne på samme måde spejler sig i deres mødre, 

hvilket en sømand i empirien også hævder: ”Altså ligesom den færøske mand har haft 

fædre eller bedstefædre, som har været sømænd, så har konerne også haft en far, der var 

det, og har derfor set, hvordan det er” (Bilag, 2: 245). Dette kan samtidigt være med til at 

reproducere to forskellige samfundsgrupper: en mere traditionel og en mere moderne, 

hvilket kan splitte den færøske befolkning. En pointe, som understøtter denne holdning er 
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delvist, at Gaini i sin forskning bl.a. er kommet frem til, at stedet og kulturen er en stærk 

mental konstruktion med stor betydning for de fleste færinger, hvilket eksempelvis har 

resulteret i holdningen, at det færøske lokalsamfund ”is believed to limit their personal 

visions for a (late) modern lifestyle” (Gaini, 2011:158, se også Hovgaard og Gaini 2003). 

Det ville være spændende at dykke videre ned i sømandskvindens ståsted for at undersøge, 

om det i særdeleshed er kvinder, som har fædre inden for samme branche, der danner par 

med sømænd. Jeg har ikke tilstrækkelig information i denne undersøgelse til at bygge 

videre på dette argument.  

I det følgende vil jeg fremhæve en yderligere vinkel på sømændenes valg af 

sømandslivet, som rækker ud over den økonomiske gevinst og frihedsaspektet, nemlig at 

det er selve havet, der lokker. 

 

Det utæmmede sømandssind og god sø-natur 

I det følgende fremhæves to citater, som beskriver en farefuld, spændende og naturlig 

længsel der er forbundet med sømandslivet. Det ”maskuline” fremhæves yderligere i det 

empiriske materiale i denne forbindelse (Bilag, 2: 358).  

 
Sakaris: (…) men ingen gør det her kun for penge. Altså hvis man tænker 
logisk, jeg har en søn her, jeg har en kone og hus. Jeg har det hele 
herhjemme, og alt er bare fantastisk, og så siger jeg bare ”farvel” på kajen 
”vi ses om to måneder”. Altså der er virkelig et eller andet mærkeligt 
foroven [I hovedet].  Men igen, det er jo det her med at... også hvis jeg har 
været hjemme længe... at der er et eller andet, som trækker i mig. Jeg ved 
ikke, hvad det er. Nogle siger: ”du er derude og ser kun hav i to måneder”, 
og jeg siger: ”ja, det gør man, men man ser så meget andet end havet 
også”. Man oplever solnedgangen, nordlyset (illustrerer med armene og 
vifter dem rundt) og så alle stjernerne, når det er klart vejr og stille, og så 
brandstormen eller uvejret, ikke? Altså jeg tror bare, at der er et eller 
andet, som alle sømænd har inde i sig, altså det her med, ja hvordan skal 
jeg beskrive det... Hvis du eksempelvis forestiller dig en bølge, som 
hvisker: ”kom her”, ikke? (Annika: Ja, hm hm) Ja, altså du ved, ikke? 
(Annika: noget lokkende?) Ja, altså en eller anden længsel. Altså ikke fordi 
der ligefrem er noget forførende med havet (griner), der er jo kun mænd 
ombord (griner) så det er ikke det. (Annika: nej (griner)) Nej altså, det er 
bare en eller anden følelse! (Bilag, 2: 1175) 

 
Et andet eksempel:  
 

Súni: Ja, altså ”havet lokker”, det er der nok en sang, der hedder, og det 
kommer ikke fra ingenting. Det er virkelig lokkende, og der er en form for 
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spænding i det, altså det her med, du ved, når vejret er helt forfærdeligt, 
altså det er ikke så nemt at arbejde der, men der er et eller andet 
spændende og måske lidt farefuldt over det. Altså det her med når man 
tager ud på dækket, altså når kaptajnen råber, at nu skal vi hive trawlet 
ind, altså så bryder bølgerne hen over dækket, og det er farligt, ja. der er en 
form for spænding i det. (Bilag, 2: 2719) 

 

De peger på spændingen i det farefulde hav, som også fremhæves som værende lokkende. 

Til trods for at dette ikke fylder mest i det empiriske materiale, viser det sig, at to andre 

sømand yderligere fremhæver havet som en form for magnet. 

Men hvad trækker mest, havet derude eller konen derhjemme? Er 

frihedsbehovet større end det emotionelle og seksuelle behov? Følelserne af at være noget 

for sin egen kone, familien og børnene, eller den maskuline kamp mod naturen? At være 

jæger, at være fri og langt væk fra det kerneliv, som man forventer, at nutidens mennesker 

skal trives og reproducere sig selv i? Det traditionelle eller det moderne?  

På denne måde er fiskerlivet et tveægget sværd. Det moderne liv giver nye 

fordele og værdier, men samtidigt opretholdes værdierne fra en kultur, hvor det stadig 

forventes, at manden er det primitive skaffedyr og tættere på naturen, en tanke, som 

Snorri godt kan lide (Bilag, 2: 521). Måske skal drivkraften i fiskerlivet findes i dyrkelsen af 

den gamle modsætning mellem natur og kultur. Mandens territorium kan anses for at være 

naturen uden for gærdet (bøgarðar), og kvindens zone er selve hjemmet og det sociale liv, 

altså kulturen indenfor gærdet. Med inspiration fra Kirsten Hastrup kan man argumentere 

for, at sømændene symbolsk tilhører ’det vilde’, selve naturen og det utæmmede, mens 

kvinderne repræsenterer det domesticerede, kulturorienterede og ’sociale’. Det skal forstås 

således, at sømændene snakker ud fra en diskurs, hvor de har en indre naturlighed i sig, 

som drager dem mod havet. Eksempelvis siger en informant, når jeg spørger ind til, om 

man skal være modig: ”Súni: Tja, man skal i hvert fald have en god sø-natur, det synes jeg.”  

Jeg vil i de følgende to afsnit komme ind på, at sømændenes farefulde ”offer” 

til havet er blevet accepteret og værdsat, men at dette ”offer” i nyere tid er svækket i status. 

 

Sentimentalitet forbundet til sømandslivet 

Historisk og kulturelt er sømanden i det nordatlantiske område en del af et større 

fællesskab. Havet har knyttet fiskere fra Island, Færøerne, Grønland og Norge og delvis 

også Skotland og Canada sammen. Der har været kamp om rettigheder og torskekrig, men 
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også samarbejde på tværs af landegrænserne, knowhow og gode venskaber. Mange 

færinger har sejlet med islandske og norske fiskeskibe, og færinger har gennem tiderne 

været med til at udforske havområdet omkring Grønland og var de første, der begyndte at 

fiske med slupper og siden med nyere skibe langs disse kyster. 

Omkring 92-95% procent af Færøernes eksport kommer fra fiskeriet. I dag er 

opdræt af laks en meget vigtig del af Færøernes bruttonationalindkomst (Bilag: 1). 

Betydningen og respekten for indtægterne fra havet er sjældent til diskussion på Færøerne. 

Hele livet ombord på fiskeskibene, det hårde arbejde, frygten, frivagterne, at være 

hjemmefra i lange perioder, savnet og længslen til familien er dybt forankret i litteraturen 

og i ældre og moderne sangskrivning. Man kan trække nogle paralleller mellem de færøske 

sømandssange og countrysange i dele af USA (#7 asatourist) i forhold til deres kulturelle 

og identitetsmæssige status blandt folket. Der er en vis sentimentalitet og nostalgi 

forbundet til havet, også fordi der har været mange forlis og tragiske ulykker, siden 

langfarten startede, og i særdeleshed, da færinger under 2. Verdenskrig sejlede med egne 

skibe mellem Island og England i et flydende nordatlantisk minefelt med tunge laster af 

fisk til en sulten engelsk befolkning, der kæmpede imod tyskerne og nazismen (#8 vimeo). 

Sømændenes heltestatus er stadig aktuel på Færøerne, fordi de ses som nogle, der ofrer sig 

ligesom deres forfædre. Også i en tid, hvor der ikke er tale om et lige så stort afkald og offer 

som for nogle år siden. I dag har de eksempelvis skype, tryghedsregler, forsikringer osv., 

ligesom sømandslivet også er forbundet med luksus og overflødighed. Dog ligger det 

færøske ordsprog ”Havið tekur og havið gevur” (Havet tager og havet giver), dybt i den 

færøske kultur, som var havet Vorherre. 

 

Den færøske soldat 

Færøske drenge er undtaget værnepligt, men i gamle dage var det ilde set, hvis man ikke 

havde været til søs, og hvis man efter konfirmationen ikke søgte livet på havet. Alle mænd 

var fiskere. Det var i udgangspunktet folk med dårlig ryg og andre fysiske skavanker, der 

blev lærere, eller præster og lignende. Tjenesten på havet har både været på det personlige 

og på det samfundsmæssige plan. Den kan, for mig at se, sammenlignes med soldaterlivet. 

Det færøske samfund har ingen krigstradition, men den status, der repræsenterer det 

symbolindhold, der knytter sig til krigeren og soldaten, er den færøske fisker. Wich 

fremhæver eksempelvis, at mange af de fænomener, der traditionelt knytter sig til 
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soldatertilværelsen, forekommer i det fysiske og psykiske forhold, der omkranser den 

færøske sømand (Wich, 2011: 37):  

 

”(…) på togt væk fra hjemstavnen, den farefulde position han kæmper 
derude med havet og vinden som modstandere, det afgrænsende skibs 
kasernelignende forhold, mandfolkeverdenen, skibets strenge 
kommandohierarki, og krav til lydighed, døgnets gentagne vagttjeneste, 
den økonomiske afhængighed af byttet vundet i togets kampe” (ibid.).  

 

Han hævder yderligere, at den status og identitet, fiskeren opretholder i det færøske 

samfund, mytologiserer fiskeren som soldaten, der med fare for sit liv kæmper for landets 

opretholdelse og eksistens. Megen politisk indflydelse og mange privilegier er begrundet i 

denne mytologiske status (ibid.). Med inspiration fra Hastrup (1989) kan man sige, at de 

færøske kvinder, ligesom de islandske, er blevet udelukket fra dette mandlige rum, på 

samme måde som danske kvinder ikke har værnepligt. Det er mændene, som er soldater 

og ”helte”, og netop denne heltestatus fremhæver Skapnadóttir også om islandske fiskere 

(Skapnadóttir, 1996: 91). Det kan tænkes, at denne form for ophævelse også har 

indflydelse på sømændenes længsel til havet, hvor de har opfattelsen af, at de er og gør 

noget ekstraordinært:  

 
Snorri: Altså det er jo den færøske sømand, som har bygget samfundet op 
til, hvad det er i dag, det er jo sandheden. Men han har ikke den værdi 
længere, som han havde før i tiden. Før i tiden var det præsten og 
kaptajnen, det var ligesom dem, som man så op til. (Bilag, 2: 166) 

 

Her konstaterer Snorri, at det er sømanden, som har opbygget det færøske samfund, men 

at sømandens eller kaptajnens identitet i dag er svækket. Noget af dette ses også i 

Skapnadóttirs forskning, hvor hun bl.a. hævder, at islandske fiskere anses som ”helte”, når 

de er ude, men som ”fulde og højlydte”, når de er hjemme (Skapnadóttir, 1996: 91). Nogle 

af de samme fordomme ser man også i det færøske samfund, hvilke også fremhæves som 

aktuelle i det empiriske materiale (Bilag, 2: 914). Man kan således igen argumentere for, at 

sømanden befinder sig i et spændingsfelt, hvor han på den ene side, via en indgroet kultur, 

har formået at opbygge en status som noget helt særligt, ”en helte- og soldaterstatus”, men 

samtidigt at denne grundet moderne tendenser og nye værdier ikke på samme grad bliver 

værdsat som før: 

 



58	  

Sámal: Altså jeg tror måske, at det er lidt sådan, altså hvis en kontormand 
står ved siden af en sømand. Altså så tænker man nok lidt det der, du ved: 
”uhh, om kontormanden” (imponeret). Måske fordi han er fint klædt. Og 
så kommer sømanden der, du ved, i en hjemmestrikket sweater, ikke? 
Altså jeg tror ikke, at man ser så stort i ham, altså selvom han kan tjene 
meget mere end ham der kontormanden, altså? Så (pause), altså 
vedrørende status, altså jeg har ikke oplevet, at nogen ser op til mig, 
selvom jeg er sømand. (Bilag, 2: 1980) 

 
 

Fællesskabet og dets udfordringer 

De erfarne bringer viden videre 

I dette afsnit fokuseres på, hvordan det sociale miljø skabes blandt sømændene, og 

hvordan de opretholder det. Den omtalte transformering fra barn til sømand, som blev 

fremhævet i afsnittet ”ord og betydninger”, er væsentlig i forståelsen af nogle af de 

kulturelle aktiviteter, som har været medvirkende til, at flere drenge har bevæget sig ind i 

branchen og er blevet sømænd. Jeg mener dog, at jeg bør grave et spadestik dybere ned i, 

hvordan disse yderligere reproduceres og vedligeholdes, men også brydes for at skabe en 

forståelse omkring det spændingsfelt, der er imellem det traditionelle og det moderne. 

Følgende to citater pointerer igen den læringsform, som er baseret på deltagelse og 

engagement:  

 

Súni: (…) Altså uden deres erfaringer, jamen så var vi i deep shit! Det er 
helt sikkert (…) altså jeg husker, da jeg skulle på min første tur, så sagde 
min bedstefar til mig: ”at hvis de laver sjov med dig, så skal du bare grine 
med dem, du må ikke blive sur, fordi hvis du først er blevet sur, jamen så 
har du tabt. (Bilag, 2: 2905 og bilag, 2: 2603) 
 
Sakaris: Ja, altså, det er sådan, jeg er blevet oplært, og nu lærer jeg det 
videre til efterkommerne, ikke? Og jeg synes, at det fungerer rigtig godt. 
Altså i hvert fald for mig og også hos dem som jeg lærer op, de er meget 
ihærdige og ivrige. De viser virkelig interesse. (Bilag, 2: 1090) 

 

Man kan argumentere for, at den erfarede viden og reproduktionen i høj grad tager 

udgangspunkt i en ekspert-novice eller bedstefar-far-søn relation. En relation, som pigerne 

og kvinderne ikke i tilstrækkelig grad er blevet inkluderet i, og som kan være en af 

forklaringerne på, hvorfor det i særdeleshed er mændene, som vægter og værner om 

traditioner, som også ønskes videreformidlet. Eksempelvis da Steinar og jeg gik ved 
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havnen i Klaksvík og funderede over livet omkring maddingsskurene, hvor man kan 

”egna”. Jeg spurgte, om han havde nogen tilknytning til området, og han pegede hen mod 

de 10 maddingsskure, som står langs kajen. Ja, svarer han, dette minder mig om 

folkeskolen, og så griner han og fortæller videre, at miljøet på bryggen vækker gamle 

skoleminder, da han sammen med andre drenge plejede at pjække for at tjene lidt penge. 

Jeg spørger videre ind til, hvorfor han begyndte at sætte madding på fiskeliner ”egna”, og 

han fortæller, at det har været en far-søn ting, siden han var lille. Det har været noget, min 

far har introduceret mig for, og det er jeg glad for, selvom jeg ikke er en sådan en rigtig 

fisker, du ved (griner). Han fortæller videre, at han og en kammerat, som har sønner i 

samme alder, har snakket om, at når drengene bliver lidt ældre, skal de også oplæres i det 

samme (Bilag, 2: 618).  

Denne observation indikerer, at de erfarne lærer de unge, hvordan man bliver 

en ”rigtig sømand”. Man kan argumentere for, at sømandsfællesskabet opbygges af erfaret 

viden, som videreformidles og bruges igen. Det vil sige, at sømændene reproducerer 

sømandslivet og dets traditionelle forståelse til en vis grad. Selvom hele fiskeindustrien er 

moderniseret, og man på Færøerne mere og mere er gået fra den ufaglærte arbejdskraft til 

specialarbejdere, der passer maskinerne på filetfabrikkerne, så kommer interessen og det 

autodidakte, det selvlærte, fra sømændene tit i første række og sikkerhedskurser, helsetest 

og fiskeriskole i anden række. Man har haft sømandsskole på Færøerne siden 1927, og i de 

efterfølgende år kunne man uddanne sig som motormand, telegrafist, styrmand, skipper 

og kok i landet. I 70’erne tog nogle af de første færinger uddannelse i Norge inden for 

miljø- og fiskeindustri, og i 1989 blev der etableret en gymnasial uddannelse, kaldet 

fiskeriuddannelsen i Vestmanna, hvor mellem 18-25 elever hvert år kan tage en 

basisuddannelse i faget. Men en mere skolet tilgang til sømandslivet, fiskearter, 

havkundskab, biologi, produktionsmidler m.m. vil ikke erstatte traditionerne og den gamle 

fiskekultur, hvor erfaringerne og interessen for fiskeri bæres videre til nye generationer. 

Gennem de senere år har meget ændret sig. Tiden, hvor drenge i konfirmationsalderen 

skulle oplæres i sømandslivet ved at drage til søs med slupper og mindre stålskibe, hvor 

det var hårdt arbejde, trange, beskidte kahytter, lange ture, triviel kost og tit også mobning 

på turene, er historie. Men alligevel er der mange nostalgiske ting forbundet med det hårde 

liv på havet. Komforten i nutidens trawlere overskygger lidt det mandlige og martyriske 

erhverv, der engang var forbeholdt rigtige og stærke mandfolk. Mange har også svært ved 

at godtage det voksende antal af akademikere, der infiltrerer det færøske fiskeerhverv. 
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Indenfor produktionsudvikling, økonomi, fiskerirettigheder, salg og marked, havbiologi og 

opdræt er der et voksende antal veluddannede mennesker, der også gerne vil arbejde 

indenfor Færøernes hovederhverv, men samtidigt lever den gamle sømandskultur parallelt 

i bedste velgående.   

Man kan således argumentere for, at der er en tvetydighed i fiskeriet og en 

modsætning mellem det professionelle og de erfarne. Hvilket også ofte høres i nyhederne 

og de debatter, som er aktuelle (#9 Kringvarp Føroya ). 

 

En generationskløft   

Udover at der, for mig at se, er en vertikal kløft imellem det akademiske miljø og den 

erfarne fisker, kan man også argumentere for, at der er en horisontal kløft imellem de 

yngre og de ældre sømænd. I dette afsnit vil jeg påvise, at der er en generationskløft i 

fiskeriets fællesskab, som sømændene hele tiden skal forholde sig til, en kløft som 

Hovgaard og Gaini (2003) også fremhæver i deres forskning. En informant siger: 

 

Sakaris: (…) Så sidder man der og spiser middagsmad, og så hører man 
bare et ”klik”, så spøger man ”Hvad er det du laver”, ikke? Og så er det 
bare det der Snapchat. ”Jeg tager Snapchat af middagsmaden”, du ved! 
(Annika: (griner) Ja) ”Nå, øhm... okay”, ikke? Ja, det var jo sådan noget 
som man ikke oplevede for nogle år siden. Men altså, nej nej, det er også 
socialt, vi har for eksempel en bænk, den bliver bare kaldt ”bænken” eller 
”røntgen” (Røntgen er også er sted i Klaksvík, hvor de unge (i 1990’erne) 
tit mødtes for at hænge ud),og der ryger vi. Så der kan man sidde ret længe 
og snakke og diskutere, det er meget socialt og alt det der. (Bilag, 2: 1373) 

 

Det kan hævdes, at kulturen ombord optræder i et spændingsfelt netop på grund af den 

teknologiske fremkomst, hvor mulighederne for at være på de sociale medier og således at 

indgå i familiens dagligdag på afstand er til stede, samt hvor de muligheder, som et 

moderne fiskeskib har i form af at praktisere egne interesser ombord, er til stede. Man kan 

dog stadig se, at der er tale om en traditionel sømandskultur. Det er således denne 

dobbelthed, jeg anser som væsentlig at italesætte. Med inspiration fra Hansen (2014), som 

fremhæver nogle af de samme pointer ud fra en religiøs kontekst, kan det tænkes, at den 

traditionelle livsstil, som kendetegner fiskeriet, er en indgroet del af sømandskulturen, 

men at denne kultur i dag er placeret parallelt med det senmoderne samfund. Der er 

således to forskellige samfund, felter, kulturer og arenaer, som sømændene bevæger sig i 
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mellem både fysisk og mentalt, mellem ude og hjemme. Det gør sig også gældende ombord 

i form af at teknologien, de sociale medier og den yngre generations holdninger er blevet 

en del af hverdagen på skibene, samtidig med at den allerede eksisterende respekt og 

agtelse for de ældres og erfarnes holdninger stadig opretholdes. Man kan således hævde, at 

sømændene formår at stå med det ene ben i fremtiden og det andet i fortiden, som 

eksempelvis snapchat, med dokumentation og personlig profilering, og den traditionelle 

bænk, med rygning og diskussioner, kan stå for.  

 

Et opkald og et afkald 

Empirien påpeger yderligere, at der er stor forskel fra før i tiden, hvor man var afskåret fra 

kommunikation, til i dag, hvor sømændene nærmest får det hele med. En informant 

hævder eksempelvis ”altså jeg tror, vi får mere med end dem, som er der hjemme” (Bilag, 

2: 662). En anden informant siger: 

 
Sakaris: (…) Altså, man er ret godt informeret om det, der sker hjemme. 
Men alligevel, det kan ikke sammenlignes, fordi man er ikke hjemme, 
altså. Der er nogle ting, som er lidt sådan.. Altså du ved, Karl bliver 5 år i 
august. Jeg var med til hans fødselsdag, da han blev 1 år, og det har passet 
sådan, at jeg aldrig har været hjemme siden.  (Bilag, 2: 1242) 

 

Så selvom man kan følge med i nyhederne, og man kan sende fødselsdagshilsener på de 

sociale medier, er det ikke det samme. Sømændene er adskilt fra hjemmet. 

Utilstrækkeligheden er tydelig. Man kan argumentere for, at det er svært at være en rigtig 

sømand og en ”god familiefar” på samme tid. Men fælles forståelse mellem skib og hjem 

hjælper den aktuelle sømand og familien derhjemme. Den kroniske konflikt at skulle drage 

af sted eller at sejle hjem er uløselig. Der vil altid være et offer. Børnene, konen, det stabile 

hjemmeliv, samfundsengagementet osv. Dog er det meget individuelt, hvordan 

sømændene håndterer dette.  

Det er nemt at generalisere og sige, at alting er bedre i dag, end det var for den 

gamle fisker. Måske kan man alligevel diskutere, hvor meget bedre det er at være sømand i 

en ny moderne tid, da forventningerne fra samfundet og ”de feminine krav” til manden har 

ændret sig så markant. Det kan tænkes, at det var nemmere at være helt væk end at være 

væk og alligevel være med, eksempelvis via skype, og at man igen, med Turners ord, er 

”betwixt and between”. Eksempelvis en blød far og en vild jæger. På baggrund af 
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interviewene så jeg dog ikke i tilstrækkelig grad, at sømændene på egen hånd skelner 

mellem deres ude- og hjemmeroller, men snarere at de accepterer at være begge dele 

samtidigt, hvilket for mig at se indikerer, at de formår at skifte imellem forskellige 

erkendelser, status og bevidstheder, og som en informant hævder, det: ”bliver rutine” efter 

nogle ture (Bilag, 2: 1194). Det kan tænkes, at den teknologiske fremkomst muliggør, at 

man kan være far og sømand samtidigt, og at man kan være en del af samfundet, imens 

man er væk. Men som informanterne også hævder, så er det svært og bliver aldrig helt det 

samme (Bilag, 2: 1330).  

 

Informationsudveksling og sammenhold på tværs af grænser 

Sømandsfællesskabet eksisterer på grundlag af sparring og informantionsudveksling, som 

samtidig indikerer et fællesskab af ligestillede. Ifølge Torben Vestergaard indgår 

udvekslingen blandt sømændene som noget grundlæggende for fællesskabets forekomst. 

Ifølge Vestergaard er det helt centralt, at fisk og fiskepladser ikke gøres til 

genstand for én ejendomsret eller i den forstand monopoliseres. Det, som har været 

kendetegnende for fiskeriets historie, er, at fiskerne har udviklet deres samfund i 

fællesskab og bygget på hinandens erfaringer. Dette skal forstås ud fra Vestergaards 

beskrivelse af at: “Fiskerne er et fællesskab, hvor man parallelt med hinanden tilegner sig 

en ressource, fisk, der er fælleseje eller ingens eje, før den er fanget” (Vestergaard, 1989: 

94). Et velkendt ord indenfor fiskeantropologisk litteratur er informations-management 

(ibid.: 95). Det betyder, at fiskerne udveksler informationer, som på sigt opbygger et 

internt forhold fiskerne imellem, skaber samhørighed og adskiller dem fra andre 

(landkrabberne). Den gensidige udveksling af informationer, som eksempelvis kan 

omhandle gode fiskepladser, teknik osv., skaber ifølge Vestergaard sociale bånd og er 

økonomisk produktive. Nogle af Vestergaards pointer kan også anskues i en færøsk 

sammenhæng. Man kan eksempelvis tage et udsnit af det, som Snorri siger om den 

aktuelle diskussion på Færøerne om fiskerierhverv for at skabe en ramme og forståelse for 

sømandens positionering i samfundet: (…) ”Altså så hvis der for eksempel kommer en 

nyhed om, at det offentlige skal have så og så meget fra os, altså det vil den færøske 

sømand ikke finde sig i, altså du ved ikke? Den færøske sømand står ikke så godt i det, som 

dem, du ved, dem fra Torshavn siger” (Bilag, 2: 161). Den færøske sømand befinder sig i et 

”vi-sømænd-fællesskab”. De store rederiers ejendomsret og monopolisering af havets 
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værdier har nærmest splittet den færøske nation i to lejre. Omkring halvdelen af 

befolkningen mener, at kvoter og fiskedage skal være forbeholdt skibe og koncerner, der i 

forvejen har et effektivt maskineri af skibe, mandskaber og erfaringer til at få et effektivt 

udbytte af havets ressource. Den anden halvdel har en mere akademisk vinkel, som Snorri 

fremhæver at være ”dem fra Torshavn”, der understøttes af mange økonomer, havbiologer 

og socialistiske holdninger, hvor man ønsker at, alt fiskeri, kvoter og rettigheder skal 

sælges på det offentlige marked, som giver statskassen størst udbytte og forebygger 

spekulation af fiskerikvoter, der historisk har fulgt med ejerskabet af skibene. 

Hovedargumentet her er ofte, at havets rigdom ejes af det færøske folk, og modargumentet 

er, at værdierne kommer flest mennesker til gode, når fangsten er uddelegeret til dem, der 

har erfaringerne, skibene, økonomien til stordriften og tilgangen til det internationale 

marked.  

Den store fiskerikamp, der i høj grad også er politisk, har skabt nye alliancer mellem 

sømændene, der helst skal være loyale overfor rederne og deres arbejdsplads ombord på 

skibet. Konkurrencen mellem fiskerne er ikke den samme i dag, som den var for blot 20 år 

siden. I dag styres fiskeflåden af ganske få. Det er de samme investorer og familier, der ejer 

de fleste trawlere og de moderne fiskefabrikker. Historisk set har fiskere både været i 

konkurrence og i fællesskab. Begge er nødvendige. Hvis man skal udvikle og effektivisere 

fiskeriet, kræves det, at man tør udforske havet og udvikle skibets teknologi, samtidigt med 

at man lærer og lever af de andres erfaringer. Det er for mig at se strømninger eller havets 

naturlov.            

 I følgende afsnit vil jeg se på sømandens livsform og fremhæve den dobbelthed 

som deres livsform udgør. 

 

En udefineret livsform 

I Højrups (1984) analyser af livsformer er det, som karakteriserer den lønarbejdende 

livsform, at denne klasse hverken besidder produktionsmidlerne eller behersker 

arbejdsprocessen. Lønarbejderen er underordnet virksomheden i et kapitalistisk samfund. 

Han er fremmedgjort i sit arbejde og uden nævneværdig indflydelse eller indsigt i 

produktionen og kan i mange tilfælde udskiftes med en maskine eller anden ufaglært 
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arbejder; den lavtlønnende specialarbejder er på det klassepolitiske plan ikke nogen 

undtagelse.    

Synsvinklen for arbejdsforholdet kommer til udtryk i en stærk arbejdsidentitet, hvor 

begreber som loyalitet og modsætninger er tonegivende. Der bliver talt om arbejder kontra 

arbejdsgiver. Om kapitalisten, der ejer produktionsmidlerne, kontra arbejderen, der kun 

har sin arbejdskraft at sælge. Modsætningerne bliver også tegnet op som den rige imod 

den fattige. Arbejderens timeløn og indtjeningsmulighed har i udgangspunktet været 

adskilt fra firmaets økonomi, men øget velfærd og større faglig og menneskelig bevidsthed 

om retten til mere fritid og del i samfundets goder har medført forbedrede arbejdsforhold 

og lønstigninger over det meste af den kapitalistiske verden - både til lands og til vands. 

Det gør sig også gældende på Færøerne, hvor fiskerne og arbejderne i mange år har været 

grupperet sammen. Men udviklingen de seneste år har dog været, at timelønnede 

arbejdere på Færøerne stadigvæk kæmper for højere løn og bedre arbejdsvilkår, imens en 

stor del af sømændene, dem der sejler med trawlere, generelt er tilfredse med kontrakten 

og indtægten. Et nøgleord til godt og effektivt udført arbejde er i dag motivation. At 

lønarbejderen trives og er i harmoni med sit job. Højrup fremhæver en dualistisk model 

mellem arbejde og fritid, hvor bærere af lønarbejderlivsformen ekstrapolerer de to 

begreber i et relationelt forhold mellem pligt (ydre tilskyndelse) og lyst (indre 

tilfredsstillelse), hvor begge er nødvendige for at være gensidigt meningsgivende: 

”Arbejdet og ikke-arbejde henter deres begrebsindhold i hinanden, som omvendte 

spejlbilleder kunne man sige” (Højrup, 1984: 210). Det er således væsentligt at arbejde for 

at have en meningsfuld fritid, som er selve målet. Man kan således sige, at det 

meningsfulde liv realiseres uden for arbejdssfæren, samtidig med at det er betinget af 

dennes tilstedeværelse.  

Det, som karakteriserer den selverhvervende livsform, er, at de mennesker, 

som indgår i denne type arbejde, selv ejer, kontrollerer og bestemmer over 

produktionsenheden og arbejdsindsatsen. Princippet er, at din løn er betinget af din egen 

indsats og dygtighed og uden diverse mellemled, der vinder urimelig profit på det, du 

skaber eller producerer.     

Typen er det selvstændige menneske, som i udgangspunktet bestemmer over 

sine egne arbejdstider. Denne livsform er ifølge Højrup en overlevering fra det før-

kapitalistiske samfunds enkle produktionsmåde, og der er ofte tale om en 

enkeltmandsvirksomhed, hvor familien mere eller mindre indgår i produktionen,  f.eks. 
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landbrug, håndværk eller fiskeri. Karakteristisk for denne livsform er, at der ikke opereres 

med et skarpt skel mellem produktion og reproduktion og betydningen af arbejde og fritid. 

Derfor opfattes arbejdet ikke som en eksplicit pligt, men som en del af det daglige virke. 

Formålet med familievirksomheden i den selverhvervende livsform er, at: ”(…) opretholde 

muligheden for at være selverhvervende. Den er et middel, der er dit eget mål” (ibid.: 202). 

Af denne årsag er det dybereliggende formål med det daglige arbejde og gøremål ikke at 

ekspandere virksomheden, men derimod at sikre kontinuitet. De sociale og familiære 

relationer i forbindelse med arbejdet har derfor en fremtrædende rolle i den 

selverhvervende livsform.  

Det interessante ved disse livsformer er, at de er karakteriserede ved at befinde sig i en 

slags mental ”osteklokke”, hvad gælder deres syn på de andre livsformer. At folk med den 

ene livsform i mange tilfælde stirrer sig blinde på de andre. Arbejde kommer at få 

betydning for det enkelte menneskes selvopfattelse, dets identitet og selvværd. Derfor er 

det interessant at undersøge, om individer på samme tid kan være bærere af flere 

forskellige livsformer og orienteringer, hvad arbejdsidentitet angår. Det kan eksempelvis 

tænkes, at sømændene traditionelt og historisk tilhører den selvstændige livsform, hvor de 

oprindeligt er jægere, der egenrådigt bestemmer, hvordan og hvor meget de fisker, og 

hvordan de planlægger arbejdstiden og fangsten. Men de er også lønarbejdere i mere 

moderne betydning. Det er ikke mandskabet, der bestemmer hvor eller hvor meget, der 

skal fiskes, hvor fangsten bliver solgt, og hvornår der sejles ud igen. Psykologisk og 

kulturelt er det interessant, at mange færøske sømænd fremstår identitetsløse, når de er 

hjemme hos familien. Måden at arbejde og være aktiv i samfundet, deltage i familielivet og 

i fællesskabet ombord på skibet præges af, at den moderne fisker hverken kan støtte sig til 

den selvstændige arbejdsform eller være lønarbejder med de tilhørende holdninger om 

arbejdet og samfundet. En informant udtrykker det således: ”at man lever lidt, som om 

man ikke har noget arbejde. Men altså jeg har stadig et arbejde og får en månedlig 

indkomst, men altså uden at arbejde” (Bilag, 2: 1898), når han er hjemme.  

Man kan argumentere for, at selvom den moderne fisker har en god 

fortjeneste, så er det alligevel ikke nogen høj status at måtte give afkald på hjemmeliv, børn 

og uddannelse. Mange anser fiskerlivet for at være ensformigt og uden romantik og frihed. 

Jeg ser det som, at fiskeren og folk på landjorden befinder sig ved to modsatte poler, som 

en os-imod-dem-konstruktion. Dette ses eksempelvis når Snorri negligerer arbejdsformen, 

som mange landarbejdere har. Jeg anser dette som et behov for at nedgøre de andre for at 
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opløfte sig selv, samt en udtryksform, som er bibeholdt til trods for ændringer i 

sømandsstrukturen. Eksempelvis udtrykker en informant: 

 

Snorri: Jamen herregud du sidder der fra kl. 08-16 og har middagspause, 
kaffepause og gåtur-pause” eller hvad det nu hedder, altså alt det der, 
ikke? I forhold til hos os, altså når der er fisk, jamen så arbejder man! Det 
er hård og belastende. Det er altså bevist, at man både ældes hurtigere, og 
man bliver fysisk udkørt af at gå seks/seks. Ja, altså man tager faktisk en 
stor del ud af sit liv, når man vælger det her erhverv, både fysisk og socialt, 
altså man mister meget på hjemmefronten. Altså alt sådan noget som 
fødselsdage, konfirmationer, børnenes fødselsdage og begravelser, og 
sådan noget, altså det er ret kynisk, i den forstand. Men altså 
omstændighederne har ændret sig meget, altså vi har nogle helt andre 
rettigheder i dag. Før i tiden kunne der komme et dødsbud ombord, altså 
mens der var fiskeri, men kaptajnen valgte ikke at give informationen 
videre, fordi han prioriterede at få skibet fyldt op, fordi det handlede om at 
få brød på bordet til de andre mænd, ikke? Men det kunne aldrig ske i dag. 
(Bilag, 2: 199) 

 

Fiskeren, som ganske vist har masser af fritid, bestemmer ikke selv, hvornår han arbejder 

eller holder fri sammen med familien. Det gjorde fiskerne ved hjemmefiskeri. De valgte 

selv, hvilke dage de drog ud på havet, hvor meget de fiskede, og hvor ihærdige og seje de 

var. Selv ombord på de gamle færøske slupper og små fiskerkuttere har man fået løn efter 

egen indsats og akkordløn. I dag er en meget stor del af arbejdet på den mere moderne 

færøske fiskeflåde skemalagt. Fiskeren er pålagt nogle bestemte arbejdstider ude på havet 

og er i det store og hele fremmedgjort overfor selve produktet, både hvad angår priser og 

marked. Ligesom den almindelige fabriksarbejder ikke ved, hvem køberen af den 

masseproducerede vare er eller kommer fra. Nedenfor fremhæves et citat, som påpeger, at 

sømanden ikke sætter yderligere spørgsmålstegn ved det, hvis der gives en ordre: 

 

Sakaris: Altså, hierarki er ombord på skibet, i allerhøjeste grad! Hvis jeg 
siger noget til en mand, som er på dækket, så gør han det. Og hvis 
kaptajnen beder mig om at gøre et eller andet, så gør jeg det. Og det 
fungerer fint. Der er ikke nogen, som sætter spørgsmålstegn ved dette, 
overhovedet. (…) Altså hvis kaptajnen siger, at jeg skal gøre et eller andet, 
som jeg synes er fuldstændig tosset, så gør jeg det alligevel, selv om jeg 
godt ved, at det er totalt hen i vejet, men han har så en anden idé, som for 
ham er logisk, og den accepterer jeg, altså. Og så bliver det gjort. Man 
sætter ikke spørgsmålstegn ved det. (Bilag, 2: 1035) 
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Indtjeningen og den frihed, man har, er hos den færøske fisker i høj grad bestemt af den 

kontrakt, man sejler under, og som gælder for hele mandskabet. Fiskeren råder hverken 

over sit arbejde eller sin fritid. Han giver et meget stort afkald på det personlig plan. Det er 

rederen eller kaptajnen, der bestemmer over skibet, hvordan man planlægger fiskeriet og 

arbejdsprocessen, og hvad der sker med fangsten eller udbyttet. Fiskeren er velbetalt 

lønslave i et teknologisk og højt udviklet samfund. Men mange sømænd har et hund og 

herre forhold til deres arbejde. Den gode hyre koster på det loyale og politiske plan. 

Sømanden kan på denne baggrund siges at befinde sig i et ambivalent forhold mellem pligt 

og lyst. Den nostalgiske drøm om at være sin egen herre på havet dør stille og langsomt 

mellem det forkælede mandskab ombord på de nye trawlere. Økonomiske fordele og gode 

menneskelige rutiner drager mere og mere end den virkelige fangerlyst. 

I følgende afsnit vil jeg vise et eksempel på kontekstens betydning for det 

kvalitative interview. 

 

Sømandsdiskursen afhænger af konteksten 

På trods af de dominerende sømandsnarrativers rigiditet kan de ændres alt efter, hvilke 

omstændigheder de bliver fortalt under, hjemme eller ombord. Et eksempel fra min empiri 

viser, at det at tale om følelser ikke hører til sømandskategorien og konteksten ude på 

havet, mens dette er mere legitimt, når sømanden befinder sig hjemme, sammen med 

konen. 

 

Símun: Ja, altså jeg har sommetider haft det sådan, at når jeg er kommet 
hjem, at jeg bare har fyret alt muligt af overfor min kone, altså problemer 
som har været ombord, ikke? Men det har været, hvis jeg ikke har haft 
nogen at snakke med der. Og det er jo ikke retfærdigt, altså man bliver jo 
nødt til at løse den slags konflikter ombord og ikke tage dem med hjem. 
(…) Men altså i det hele taget snakker man ikke så meget om den slags. Jeg 
tror, at det er det, som er problemet med de ældre sømænd, altså de er så 
lukkede, det smitter måske lidt over på de yngre. Så jeg tror de ældre 
bærer på noget indebrændt vrede, som de bare ikke er kommet af med 
(griner). (Bilag, 2: 2369) 

 

En anden informant italesætter en lignende situation: 

 

Snorri: Men når man er sømand, er man selvfølgelig væk, og man er 
bundet til at være væk, altså man er fysisk begrænset. Så hvis man har en 
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dårlig dag, jamen så må man bare tackle det. Altså der er ingen ”kære mor” 
”góða mamma” (som betyder ”god mor” - færøsk betegnelse for, hvis man 
har brug for hjælp, men at der ikke er nogen hjælp at få). Altså der er ikke 
nogen, som synes, at det er synd for dig der og giver dig et klap på 
skulderen, altså ja, så det kan være lidt hårdt. (Bilag, 2: 89) 

 
Han uddyber: 
 

Snorri: Altså det bliver tit det her med, altså når kun mænd er sammen, at 
man lige som konkurrerer lidt, at man spænder lidt muskler for hinanden, 
man vil ikke være dårligere end den anden, og altså hvis der for eksempel 
kommer en bølge, som ligesom slår henover skibet, jamen så bider man 
det i sig og spiller lidt cool, ikke? Altså det der lidt hårde, ikke? Altså 
måske ikke en konkurrence alligevel, men altså det her med ikke at vise sin 
svaghed. Altså lidt mere i den forstand. (Annika: præcis) Hvis man så 
bliver ved med at gøre det, jamen så bliver det en vane, og til sidst tænker 
man ikke over det. (Bilag, 2: 352) 

 

Disse citater viser, at der er en diskurs om, at sømanden skal være ”hård” og ”stærk” og at 

eventuelle følelser, hvori man viser, at man eksempelvis ikke har en god dag eller har det 

svært, ikke bliver betragtet som legitim adfærd ombord, og når man indtager 

sømandsrollen. Derimod er det en acceptabel adfærd, når man er hjemme og eksempelvis 

er sammen med sin kone, eller som i dette tilfælde producerer interview med en kvindelig 

specialeskriver, som fungerer som familiemenneske samtidigt. Pointen er, at det er 

narrativets styrke at kunne åbne op for en forståelse, som vækker forskellige identiteter, 

således at ens perspektiver kan udtrykkes på forskellige måder ud fra forskellige 

sammenhænge.  

At de anerkender, at følelser ikke er legitime indenfor sømandsmiljøet, kan rykke ved 

nogle ret faste diskursive mønstre. I tråd med dette påpeger Jackson, at hvis personlige 

fortællinger bliver videreformidlet i et større forum, delt og anerkendt, kan de have en 

gennemslagskraft og ændre diskurser og ideologier (ibid). Det er dog en væsentlig pointe, 

at netop følelsesaspektet og sømændenes måde at sætte ord på dette overfor en kvindelig 

moderator, kan skabe en fortælling, som ”passer til” de forventninger, som sømanden 

formoder, at moderator, eller for den sags skyld konen, har. Derfor er det vigtigt, når der 

bedrives videnskab at medtænke og sætte ord på den dobbelthed, som opstår. Eksempelvis 

kan det tænkes, at nogle af sømændene forsøger en dobbelthed med større eller mindre 

held: Når man er ombord, håndterer man følelser med tavshed, når man er hjemme, kan 

eller bør man håndtere dem med åbenhed. Spørgsmålet er, om disse to værdisæt 
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modarbejder hinanden eller lever fint side om side. Dette spørgsmål kan jeg ikke besvare 

ud fra min empiri. 

 Et andet eksempel på, at sømandsdiskursen afhænger af konteksten, er, hvor 

sømændene indtager forskellige positioner eller trækker på forskellige diskursive 

fortællinger. Dette indikerer, at den sammenhæng, som der tales ud fra og bedrives 

videnskab i, er væsentlig at have in mente. Jeg mener dog, at de citater, som i det følgende 

fremhæves, skal tages med forbehold, da de tager udgangspunkt i forskellige mænd, som 

sandsynligvis også kan komme med lignende udsagn i andre sammenhænge.  

Nedenfor er der tale om to mænd i samme alder. De sejler med samme skib. 

Forskellen er, at interviewene bliver produceret ud fra forskellige kontekster. I det første 

interview befinder vi os i sømandens hjem. Det kan tænkes, at denne sømand i højere grad 

snakker ud fra familiemandsrollen, imens den anden sømand, som bliver interviewet på en 

café nede ved havnen, snakker ud fra sømandsrollen. Der frembringes to 

usammenlignelige fortællinger, når der bliver spurgt ind til det sociale liv. 

 

Snorri: (…) Man kan godt lave lidt sjov, hvis der for eksempel er en, som 
prøver at tabe sig, og så kan man godt finde på at (griner) løsne båndet lidt 
i oliedragten, sådan at han tror, at han har tabt sig (griner). Eller også 
spænder man det mere, når han lige har sagt, at han har tabt 10 kilo, og så 
passer han ikke tøjet, altså sådan noget uskyldigt. Eller det der med at 
stille støvlerne sådan, at de står forkert, så man træder forkert i dem og 
sådan noget, ikke? Meget barnligt. Men vi er ved at flække af grin. Det er 
fordi, der ikke sker så meget ombord. (Bilag, 2: 464) 

 

For mig at se fremhæves der her en uskyldig og sjov historie, som siger noget om den 

sociale interaktion ombord på skibet. Den anden informant fremhæver: 

 
Steinar: Altså man får grove historier fra de gamle mænd også. Der er en 
harddisk med 100 gigabyte af porno (griner). Alle har fjernsyn. Så hvis 
man vil.                                                                         . 
Annika: Og det er man bare rigtig ærlig om?                                                      . 
Steinar: Nej det tror jeg ikke                                               . 
Annika: Man griner bare af det?                                                  . 
Steinar: Ja, vi har også parabol, og der er var en kanal, som viste porno kl. 
1 om natten. Så nogle gange når man bare skal få sig lidt kaffe, så tænder 
man et tilfældigt fjernsyn og spiller denne kanal, bare for sjov (griner) 
Annika: (griner) Så det er for sjov?                                             . 
Steinar: Ja, jeg tror ikke mange tager denne harddisk seriøst (griner). Der 
er sikkert mange, som heller ikke ser porno. Men det er i hvert fald noget, 
som mændene ikke ville gøre, hvis der var en kvinde ombord.  
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Annika: Hvordan tror du, det ville have været?                                            . 
Steinar: Jeg tror helt sikkert, at snakken ville ændres, hvis en kvinde var til 
stedet. (Bilag, 2: 844) 

 

En decideret kontekstanalyse kræver flere eksempler for at kunne sige noget generelt og 

for at kunne konstatere en tendens. Men jeg mener, at dette kan sige noget om, at 

sømændene formår at indtage/positionere sig i flere roller. Eksempelvis ekspliciterer 

Steinar, at hvis der var en kvinde ombord på skibet, ville den sociale interaktion udfolde 

sig anderledes. Det lader til, at den første sømand netop snakker ud fra ”hvis der var en 

kvinde til stede”, imens den anden tør bryde med kvinde-mand-relationen og er åben og 

ligefrem i sine udtalelser. Det kan tænkes, at han er i stand til det netop på grund af, at han 

er taget ud af den kulturelle kontekst i hjemmet og i interviewsituationen befinder sig 

tættere på sømandsmiljøet, eksempelvis på grund af den metodiske tilgang til dette 

interview, hvilke fremmer nogle andre og mere maskuline fortællinger.  

 

 

Konklusion og perspektivering  

Konklusion 

Jeg har i nærværende speciale søgt at forstå, hvad de sociale kontekster, som sømændene 

bevæger sig imellem ombord på skibet og i hjemmet, indebærer, og hvilken betydning det 

kontekstuelle skifte har på sømandens livsform. Med afsæt i min teoretiske ramme og 

empirien har jeg forsøgt at svare på specialets problemformulering: 

 

Hvordan oplever og håndterer færøske sømænd deres omskiftelige livsstil mellem ude og 

hjemme. Hvilke motiver har disse mænd for denne livsform? Hvilke problemer medfører 

den? er den i samklang eller konflikt med generelle tendenser i det moderne samfund? 

Hvorfor og hvordan?  

 

At være en helt på havet og være en antihelt derhjemme, at søge det farlige eller at være i 

det trygge, at være ung imellem ældre og omvendt, at bevæge sig mellem det traditionelle 

og det moderne, at være hård eller emotionel, lukket eller åben, at være en trofast atlantisk 

cowboy og soldat eller en fri urban youth og intellektuel. Undersøgelsen har vist, at Kirsten 
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Hastrups konventionelle dikotomier giver god mening, og at de ovenikøbet kan udvides, 

men at de både lever og bryder sammen. Resultaterne tyder på, at de seks sømænd, som 

indgår i denne undersøgelse, står i en ”betwixt and between” situation. Deres liv er både 

og, men også hverken eller. Dikotomierne bliver brudt op på flere områder, og personerne 

kan kun vanskeligt grupperes alene til den ene kategori. Dertil kommer, at konteksten er 

med til at bestemme, hvilken side af sømandsdiskursen, der bliver betonet.  

Der kan bruges flere indfaldsvinkler til at beskrive de dobbelte kontekster, som 

sømændene befinder sig i: 

 

En mulighed er, at de formår at bevæge sig nogenlunde smertefrit mellem de to 

kontekster.  

En anden mulighed er, at de befinder sig mellem de to kontekster, ”betwixt and between", i 

en form for varig hjemløshed, liminalitet eller lignende. 

En tredje mulighed er, at de føler sig hjemme i en særlig kontekst, der befinder sig mellem 

de to yderpunkter.  

Den fjerde mulighed er, at de ganske enkelt er splittede mellem de to kontekster, da de har 

sværere ved at passe ind derhjemme end at være på skibet. Derfor længes de ud på havet, 

selv om de har familien. Og dette bliver paradokset ved deres livsstil. 

 

Empirien giver mulighed for alle fire tolkninger, men den giver ikke mulighed for at 

fremhæve en af de fire indfaldsvinkler frem for de andre. Undersøgelsen har dog vist, at 

disse sømænd har nogle problemer: I en vis forstand føler de sig mere hjemme, når de er 

ude, og omvendt. De føler, at der til udøvelsen af deres profession hører nogle værdier, 

som i det øvrige samfund betragtes som lidt forældede eller suspekte. Og de føler, at de 

ikke er ”rigtige sømænd”, men moderne sø-lønarbejdere. På den anden side føler de, at 

deres indsats bliver respekteret. Fiskerens rolle er veldefineret, fordi manden tjener gode 

penge til familien, samtidig med at det også er afgørende for den samlede økonomi på 

Færøerne og i forlængelse her af, også i et historisk perspektiv, en afgørende faktor for den 

færøske nationalidentitet. Men denne undersøgelse kan ikke vise, om dette udgør en 

tilstrækkelig kompensation for den dobbelthed, som de skal forholde sig til. 
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Perspektivering 

En motivation for mig til at skrive dette speciale er det færøske sømandsliv, der på godt og 

ondt har en enorm påvirkning på hele det færøske samfund, men hvor fiskerens personlige 

og sociale felt og konsekvenserne heraf ikke i tilstrækkelig grad er blevet debatteret. Denne 

undersøgelse kan bidrage og åbne op for nye perspektiver og problematikker, som ikke 

alene angår de implicerede fiskerfamilier, men samfundet og store dele af kulturen på 

Færøerne. Vi lever i dag i en højteknologisk tid, men igennem et historisk tilbageblik blev 

jeg konfronteret med den hurtige og turbulente modernisering, som det færøske samfund 

har gennemgået, og hvordan fornyelse af skibsflåden, teknologiske fremskridt, 

kvindefrigørelse, velfærds- og informationssamfundets forankring i vores bevidsthed og 

hele udviklingen det sidste halve århundrede har været med til at sætte sømændene og 

deres familier i en speciel og for mange ukendt situation. Gaini skriver: 

 

Industrialiseringen og moderniseringen af det færøske samfund kom 
meget sent i gang sammenlignet med det europæiske fastland, men der gik 
ikke lang tid, før vi [færingerne] også var braget ind i det senmoderne 
videnssamfund. Med andre ord, så var den moderne periode kort og 
kaotisk på Færøerne, næsten alle omlægningerne skete på én gang. Det 
som to omkring to århundrede i Europa, tog kun 40-50 år herhjemme [på 
Færøerne] (Gaini, 2003: 5) 

 
 

Selv om Færøerne i dag må betragtes som et velfungerende og rigt samfund, hvor det 

enkelte menneske i lang udstrækning forvalter sit eget liv, så taler vi om en befolkning og 

strømninger i et lille land, der inden for de sidste 25 år har oplevet store konjekturfald i 

økonomien, fraflytning, arbejdsløshed og pessimisme for fremtiden.  

De store lønninger og indtjeningen på Færøerne er i høj grad betinget af 

havets gavmildhed. Men stadig voksende lakseopdræt, turisme og nytænkning inden for 

kreative erhverv og produktioner skaber større mangfoldighed og forsigtig optimisme på 

sigt i et øsamfund, hvor rederens magt og kaptajnens status aldrig har været til diskussion.  

Politikere og økonomer sammenligner gerne Færøerne med andre mindre samfund i det 

nordlige Atlanten. Man har konstateret, at selv om Skotland og Shetlandsøerne ligger i et 

større britisk oliereservat, så er indtjeningen ikke kommet den store befolkning til gode. 

Og den almindelige fisker har mistet terræn. Og da islændingene mistede kontrollen over 

fiskeriet og forsøgte at tjene de store penge på finansmarkedet, gik det galt. Og 
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grønlænderne, som har gennemgået en hurtig udvikling fra at være et primitivt 

fangersamfund til urbanisering med mange administrative job i de større byer, har oplevet 

en større frustration og et større kulturchok end befolkningen og økonomien tåler og kan 

klare.  

Det er vigtigt, at man forsøger at forstå og vinkle hovederhvervet på Færøerne, 

fiskeriet, med omhu og respekt. Jeg ønsker, at jeg med denne opgave kan komme i dialog 

med fiskerne. Og at jeg med mine interviews, redegørelser, analyser og konklusioner er 

med til at skabe forståelse for grundsøjlen i det samfund, som gerne skal bevares mange år 

fremover. Nemlig fiskesamfundet ude i Atlanterhavet. Færøerne. 

Til yderligere forskning ville det være interessant at se nærmere på den 

hurtige og kaotiske udvikling og overveje, om det netop er samfundets hastighed, som har 

skabt denne særlige livsform, som sømanden og hele sømandsfeltet står i. Dette kunne 

lægge op til en komparativ analyse af andre udkantsområder i verden, især med henblik på 

at undersøge, om de to køn har forskellige roller og betingelser under omlægningen fra 

traditionelt udkomme (landbrug, fåreavl, fiskeri, grønlandsk fangst, samisk rensdyravl, 

sibirisk og canadisk-indiansk jagt) til moderne erhverv og lønarbejde. 

Det ville også være interessant at se, om professionelle soldater, der frivilligt 

lader sig udstationere til indsats i fremmede lande, oplever modsætninger af samme art 

som de færøske sømænd.  

Endelig kunne det være interessant at skærpe blikket på færingers 

omstillingsparathed. I dag kræver hastigheden, globaliseringen og de markante 

forandringer, som samfundet har været i gennem, større fleksibilitet af mennesker. Men 

det kan tænkes, at disse krav ikke ligger så langt fra den oprindelige strukturering af det 

traditionelle færøske arbejdsliv. Eksempelvis fremhæves det i rapporten Sted, (u)lighed og 

køn at store dele af den færøske befolkning traditionelt har levet i små samfund, hvor den 

enkelte har skullet spille flere roller i lokalsamfundets sociale, økonomiske og politiske 

strukturer. Det kan således tænkes at færinger kulturelt har tradition for at bevæge sig 

imellem forskellige arbejdskontekster (Faber et al, 2015: 104), en tradition som videreføres 

i dag, som demonstreret s. 41-42 i afsnittet om sømanden som brikolør. 
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