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KVINNUMYNDIR Í MANN FÓLKA-
EYGUM GJØGNUM ØLDIRNAR

Hans Andrias Sølvará.
Røða í Norðurlandahúsinum 30. apríl 2016

Inngangur
Í hesum fyrilestri fari eg at lýsa nøkur høvuðssjónarmið - serliga hjá 
monnum - sum hava verið ráðandi um kvinnur í vesturheiminum í 
tíðini fram til 1900, tá ið kvinnur so smátt fingu politisk javnrættindi 
við menn.

Vesturlendsk siðmenning hevur søguliga røtur í hugsanum, 
sum vórðu ráðandi í fornøldini. Hesar røtur eru á mangan hátt 
dupultar, tí tær stava í fyrra lagi frá eini griksk-rómverskari 
heimsmynd og í øðrum lagi frá eini jødisk-kristnari heimsmynd. 
Hetta er tann dupulta rótin, sum vesturlendsk siðmenning fær 
íblástur frá. Ikki minst hevur jødisk-kristna heimsmyndin havt 
avgerandi týdning fyri tað vesturlendska menniskjasýnið, men 
eisini griksk-rómverska heimsmyndin hevur havt stóran týdning. 
M.a. skrivaði enski heimspekingurin og stødd frøðing urin, Alfred 
North Whithead (1861-1941), í 1929, at vesturlendsk heimspeki 
í veruleikanum best letur seg lýsa sum ein røð av fótnotum til 
grikska fornaldarheimspekingin, Platon, sum livdi frá 428-348 f.Kr.

Fornøld og miðøld
Tí er tað kanska ikki heilt av leið at byrja hendan fyrilestur í 
fornøldini, við Platon, sum setti so slóðbrótandi hugsanir um 
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kvinnur fram, at tær ikki bert í hansara samtíð, men enn tykjast 
kollveltandi. Í høvuðsverki sínum, Staturin, har hann býtti 
samfelagið sundur í tríggjar stættir, tey, sum arbeiddu, tey, sum 
vardu, og tey, sum stjórnaðu, helt hann fyri, at kvinnurnar skuldu 
hava sama rætt sum menn í verju- og stjórnarstættini. Kvinnurnar 
skuldu eitt nú hava sama rætt til útbúgving og størv sum menn. 
Harumframt helt Platon, at eingi føst sambond (hjúnabond) skuldu 
vera millum menn og kvinnur í stjórnarstættini, og at menn, kvinnur 
og børn, heldur ikki skuldu vita, hvørji teirra foreldur ella børn 
vóru. Grundgevingarnar hjá Platon fyri hesum hugsanum var, at 
tað var lættari hjá leiðarunum at hugsa um felagsskapin, tá ið 
tey onga persónliga ogn høvdu, heldur ikki børnini, sum skuldu 
vera felags. Platon leggur í veruleikanum upp til at upploysa 
familjulív millum tey, sum hoyra til verju- og stjórnarstættina. 
Hesir sosialistisku tankarnir um felags ogn vóru nógv meira 
víðgongdir enn teir, sum Karl Marx setti fram meira enn 2000 ár 
seinni. Tað er eisini sigandi, at eftir Platon mátti heimurin bíða í 
meira enn 2000 ár eftir tí næstu kvinnurættindayvirlýsingini, sum 
varð skrivað undir fronsku kollveltingini, og tað gingu nærum 
hundrað ár afturat, áðrenn bretin John Stuart Mill legði eitt veruligt, 
hugsjónarligt grundarlag undir einum kvinnuuppreistri. Tankarnir 
hjá Platon um felags ognarrætt til børn vunnu ikki frama, men 
hansara hugsanir um at geva kynunum somu rættindi og skyldur 
í samfelagnum vóru kollveltandi í samtíðini, eins og tær framvegis 
vóru 2000 ár seinni. Tað vóru sjónarmið hjá næmingi Platons, 
Aristoteles, har kvinnan er undirgivin manninum, sum sambært 
honum var tann virkni og gevandi parturin í samlívinum við eina 
óvirkna og bert móttakandi kvinnu, ið í veruleikanum komu at 
vera ráðandi heilt upp í okkara tíð. Eisini í sambandi við nøring 
helt Aristoteles, at maðurin læt alt „tilfarið“, meðan kvinnan 
bert gav føði, so fostrið kundi vaksa, eitt ástøði, sum ikki varð 
endaliga afturvíst fyrr enn í 19. øld. Í mun til ástøðið hjá grikska 
læknanum, Hippokrates (375-51 f.Kr.), sum helt, at kvinnur eisini 
framleiddu sáð, so var ástøðið hjá Aristoteles um lut kvinnunnar 
í nøringini í veruleikanum eitt afturstig.
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Í griksku fornøldini høvdu kvinnur avmarkað borgarlig rættindi, 
og tær vórðu útihýstar frá at fáa sær útbúgving, tað kundu einans 
menn ogna sær. Tað vanliga var, at kvinnur sum 13 ára gamlar 
blivu giftar við einum manni, sum var 30 ár. Tær skuldu síðan 
taka sær av húsarhaldinum og vístu seg ikki alment, men hildu 
seg fyri tað mesta í einum avbyrgdum kvinnuøki í húsunum, 
sum vendi inn móti garðinum, og vístu seg ikki í øðrum pørtum 
av húsinum, tá ið maðurin hevði vitjan. Teirra høvuðsuppgáva 
var at føða manninum legitim børn, meðan maðurin tók sær av 
tí almenna og politiska lívinum á gøtum og almennum torgum. 
Ikki minst í hesum samtíðarhøpi vóru hugsanirnar hjá Platon 
um somu rættindi og skyldur til menn og kvinnur slóðbrótandi, 
men tær vunnu sum nevnt hvørki frama í samtíð hansara ella í 
øldunum aftaná.

Tá hugsanirnar hjá Platon høvdu so trupult við at vinna frama, 
so hekk tað óivað lutvíst saman við, at tann jødiska-kristna kvinnu-
myndin, sum umvegis kanoniseraðar, átrúnaðarligar tekstir fekk 
stóra ávirkan á kristna hugsan í vesturheiminum, hevði eina 
líknandi uppfatan av kvinnum. Harumframt var tað tann kristna 
kvinnumyndin, ið kom at vera nærum einaráðandi í kristna 
heiminum í miðøldini, meðan teir fornu, griksku tekstirnir vórðu 
varðveittir í tí arabiska heiminum í miðøldini og blivu ikki kendir 
aftur vestanfyri fyrr enn í 13. øld. Longu í tí jødisku skapanarsøguni 
verður sagt, at gud skapti kvinnuna sum eina „medhjálp“ hjá 
manninum, og í vísdómsbókmentunum verður tann dugnaliga 
húsmóðirin lovprísað. Hennara avgerandi týdningur í Gamla 
testamenti er eins og í fornøldini leiklutur hennara í strembanini 
eftir at varðveita ættina.

Hóast myndin ikki er so einføld, so tykist Nýggja testamenti føra 
hesa myndina av kvinnuni víðari. Okkurt bendir á, at kvinnurnar 
høvdu stóran týdning í fornkristindóminum – t.d. eru onkrir 
ápostlar kvinnur – men so hvørt sum kirkjan varð stovnsett, 
tykist tann siðbundna myndin av kvinnuni at vinna fram aftur. 
Í fyrra korintbrævi skrivaði Paulus soleiðis: „Eins og í øllum 
kirkjuliðunum hjá hinum heilagu, skulu konur tykkara tiga í 
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kirkjusamkomunum; tí at tað er ikki teimum loyvt at tala, men 
tær skulu vera undirbrotligar, soleiðis sum eisini lógin sigur. Men 
vilja tær læra okkurt, tá skulu tær spyrja sínar egnu menn heima; 
tí at tað er ósømd fyri konu at tala í kirkjusamkomu“ (14:34-35). 
Og í fyrra timoteusbrævinum, sum helst stavar frá eini seinni tíð, 
umleið ár 100 e.Kr., og tí neyvan er skrivað av Paulusi, verður tikið 
soleiðis til um kvinnuleiklutin: „Eg vil tá, at menninir skulu halda 
bøn soleiðis, at teir á einum og hvørjum staði lyfta upp heilagum 
hondum uttan vreiði og trætnað, somuleiðis at konur skulu prýða 
seg við sámiligum klæðum, við blúgv og hóvsemi, ikki við flættum 
og gulli ella perlum ella dýrum skarti, men eins og konum sømir, 
sum viðkenna sær gudsótta, við góðum gerningum. Kona eigur 
at læra í kvirri, í øllum undirgivni. Men eg gevi ikki konu loyvi 
til at vera lærari ella at taka sær ræði á manninum, men at vera 
í kvirri. Tí at Ádam varð fyrst myndaður, síðan Eva; og Ádam 
var ikki dáraður, men konan varð dárað og er fallin í misgerð. 
Men hon skal vera frelst gjøgnum barnføðing sína, um tær vera 
standandi í trúgv og kærleika og heilagleika við hóvsemi“ (2:8-15).

Tann bíbilska myndin av kvinnuni er ikki heilt so einføld, sum 
hon er í hesum brotum, men tulkingar, sum hava tikið støði í tílíkum 
brotum hava hildið sær upp til okkara dagar - eisini í Føroyum. 
Nakað, sum var rættiliga avgerandi fyri, at tað var tann meira 
siðbundna kvinnumyndin hjá Aristoteles, har kvinnan er undirgivin 
manninum, og ikki tann slóðbrótandi hjá Platon, sum vann hevd 
í tí kristna heiminum, tá ið hesir fornu, griksku tekstir í miðøldini 
aftur gjørdust kendir í tí kristna vesturheiminum, var, at tann 
stóri, kristni autoriteturin í miðøldini, miðaldarteologurin Thomas 
Aquinas (1225-74), tók heimsmyndina hjá Aristoteles, har maðurin 
var bæði høvur, virkin og gevandi í mun til ta veikaru, óvirknu og 
móttakandi kvinnuna, til sín í kristnum hami. Tað var eisini lættari 
at sameina tær siðbundnu hugsanirnar hjá Aristoteles um kvinnur 
við kristindómin enn hugsanirnar hjá Platon. Kvinnumyndin hjá 
Aristoteles var óivað eisini lættari at fáa at samsvara við og fáa 
undirtøku fyri í tí patriarkalska samfelagnum, sum bæði grikkar, 
jødar, rómverjar og kristin livdu í í fornøld, miðøld og seinni við, 
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enn tann rættiliga slóðbrótandi og utopiska kvinnumyndin hjá 
Platon. Gjøgnum Thomas Aquinas breiddust hugsanirnar hjá 
Aristoteles til allan tann kristna heimin, har tær vóru bulurin í at 
kalla allari vísindaligari hugsan og menniskjafatan í vesturheiminum 
í fleiri øldir.

Upplýsingartíð og kvinnufrígering
Um ár 1800 var tað enn óhugsandi millum menn, at kvinnur 
skuldu hava full borgarlig rættindi og atkvøðurætt á jøvnum 
føti við menn í teimum spírandi tonkunum um fólkaræði, sum 
vóru um at vinna fram. Enntá upplýsingarheimspekingar í 18. og 
19. øld arvaðu hesi sjónarmið, hóast teir tóktust hava ásannað, 
at talan var bert um forðingar í teirra egnu samtíð. Tann týski 
upplýsingarheimspekingurin, Immanuel Kant (1724-1804), vildi t.d. 
ikki viðmæla, at m.a. kvinnur, hvørs lív var knýtt at virkseminum 
hjá monnum, fingu atkvøðurætt, fyrr enn tær gjørdust virknar 
og kundu forsyrgja sær sjálvum. Kant skilti eins og Aristoteles 
og Aquinas øldir frammanundan millum virknar og óvirknar 
borgarar, har m.a. kvinnurnar vóru óvirknar, men munurin var, 
at hjá Kant vóru tað tíðarbundin, samfelagslig viðurskifti, sum 
gjørdu munin. Tað vóru bert borgarar, sum vóru komnir hartil, 
at teir vóru vorðnir virknir og óheftir av øðrum, ið kundu fáa 
atkvøðurætt. Immanuel Kant helt, at øll menniskju vóru líka, men 
hann skilti kortini millum virknar og óvirknir borgarar.

Ein annar týskur heimspekingur, Georg F. Hegel (1770-1831), 
helt, at ótrúskapur í hjúnabandinum betur kundi rættvísgerast hjá 
manni enn hjá kvinnu, tí meðan kvinnan, hvørs høvuðsarbeiðsøki 
var í familjuni, orsakað av ótrúskapi misti sína æru sum kona 
og móðir, so var ótrúskapur ikki so avgerandi fyri æruna hjá 
manninum, tí høvuðsvirkisøki hansara var uttan fyri familjuna, 
politiskt, øko nomiskt, akademiskt og sosialt. 

Yvirhøvur var hugsanin langt inn í 19. øld, at rættindi, ognir 
og skattskylda vórðu knýtt at hvørjum øðrum, og tað hevði í 
veruleikanum við sær, at full borgarlig rættindi bert var nakað, 
sum myndugir menn kundu hava.
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Tað var ikki fyrr enn í 1791, at tann næsta kvinnu rættinda-
yvir lýsingin eftir hana hjá Platon varð sett fram. Í manna rættinda-
yvirlýsingini, sum varð sett fram undir fronsku koll veltingini í 1789, 
varð í samsvari við upp lýsingartíðina staðfest, at øll menniskju 
vóru fødd líka og skuldu vera verandi líka í rættindum, men tó 
vóru tað í stríð við yvirlýsingina – men í samsvar við fyrivarnini 
hjá nógvum upplýsingarheimspekingum - bert „virknir borgarar“, 
t.e. menn yvir 25 ár, sum guldu ávísa upphædd í skatti, ið sambært 
tí fyrstu fronsku grundlógini frá 13. september 1791 fingu full 
borgarlig rættindi, m.a. valrætt. Hetta varð rættvísgjørt við, at skilt 
varð eins og m.a. Immanuel Kant gjørdi millum virkin menniskju, 
t.e. menn, sum skuldu hava full borgarlig rættindi, og óvirkin 
menniskju, m.a. allar kvinnur, sum ikki skuldu hava full borgarlig 
rættindi – hóast kvinnurnar høvdu verið rættiliga virknar undir 
fronsku kollveltingini. Tað var hetta ósamsvarið, sum í september 
1791 fekk Olympe de Gouges (1748-1793) at seta fram eina 
yvirlýsing um kvinnur og teirra javnbjóðis borgarindurættindi, har 
hon grein fyri grein skrivaði mannarættindayvirlýsingina av í mun 
til rættindini hjá kvinnum. Tað eydnaðist henni tó heldur ikki at 
fáa undirtøku frá kvinnunum í samtíðini; millum menn varð tað 
gjørt gjøldur burtur úr henni, hon varð skuldsett fyri at vera ein 
„royalistisk“ yvirklassakvinna, og tá reaktiónin kom, varð hon 
handtikin og avrættað í november 1793, men hennara boðskapur 
breiddist skjótt til Onglands og síðan kring um í Evropa og eisini til 
tað nýggja ríkið, USA, hinumegin Atlantshavið, har kvinnurørslan 
frá 1848 hevði valrætt til kvinnur sum eitt av krøvunum.

Av fronsku kollveltingarheimspekingunum var tað serliga 
Nicolas de Concorcet (1743-1794), sum fult og heilt stuðlaði 
javnrætti millum kvinnur og menn. Hann helt, at tá kvinnur og 
menn høvdu sama skynsemi, og mannarættindini vórðu grundað 
á tað sjónarmið, at menniskjað var ein hugsandi vera, sum læt seg 
ávirka av grund gevingum, so máttu kvinnur hava somu borgar-
ligu rættindi sum menn. Hóast hann var formaður í franska 
tjóðartinginum, so vunnu sjónarmiðini ikki undirtøku, men hildið 
varð fast í ta skipan, sum sambært upplýsingarmanninum Voltaire 
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(1694-1778) mátti fáa hvørja konu at ynskja, at maður hennara 
doyði skjótt.

Heldur ikki sjónarmiðini hjá Karl Marx (1818-1883) og Friedrich 
Engels (1820-1895), sum m.a. vórðu sett fram í kommunistiska 
mani fest inum frá 1848, fingu nakra serliga undirtøku í samtíðini. 
Marx vísti á, at kvinnan, sum tók sær av heiminum og børnunum, 
meðan maðurin arbeiddi, skapti ein týðandi part av tí virðisøking, 
sum maðurin fekk løn fyri og arbeiðsgevarin fekk ágóðan av. 
Harvið legði hann herðslu á ta ólønta og virkna arbeiðið, sum 
kvinnan gjørdi, og sum hevði eitt stórt virði. Fyri Marx og Engels 
var tað ikki soleiðis, at kvinnan var óvirkin, meðan maðurin var 
virkin, men heldur var tað soleiðis, at tað peningaliga ólønta 
arbeiðið hjá kvinnuni varð knýtt at og legði nógv aftur at tí lønta 
arbeiðinum hjá manninum. Tað var kortini maðurin, sum gjøgnum 
lønarbeiðið ráddi yvir teimum virðum, sum kvinnan skapti, men 
framkoman av lønarbeiðinum hevði í veruleikanum fjalt ta óløntu 
virðisøkingina hjá kvinnuni. Engels helt, at familjan í tí líki, sum 
hon tá hevði, fór at upploysast í framtíðini, meðan samfelagið fór 
at taka sær av børnunum. Á tann hátt fór kvinnan at gera seg leysa 
av peningaligum bindingum at manninum, og bert tey hjúnabond, 
sum vórðu grundað á kærleika, fóru at yvirliva. Hesi sjónarmiðini 
hjá Marx og Engels fingu stóran týdning fyri kvinnufrígerðingina, 
men tey vóru ov víðgongd til at fáa avgerandi týdning í samtíðini. 
Harumframt vóru tey tætt knýtt at kommunistisku rørsluni, og tað 
forðaði politiskum mótstøðufólkum í at taka undir við nøkrum.

Tað var ikki fyrr enn í 1869, at eitt verk varð givið út, sum 
fekk veruligan týdning fyri kvinnurørsluna. Hetta árið gav 
bretski heimspekingurin, John Stuart Mill (1806-1873), út verkið 
„Kúganin av kvinnum“. Mill helt, at upp til hansara dagar høvdu 
meginparturin av monnum og allar kvinnur verið hildnar burtur 
frá valdinum, og tað mátti broytast. Høvuðsgrundgevingin hjá 
Mill fyri, at kvinnurnar skuldu hava atkvøðurætt, var, at einhvør 
vaksin persónur við vanligum sálarligum gávum átti at luttaka í 
landsins stýri. Tað var hansara heilt greiða sjónarmið, at kvinnur og 
menn vóru ólík á fleiri økjum, men einki av hesum kundi brúkast 
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sum grundgeving fyri, at kvinnur ikki skuldu hava somu rættindi 
sum menn, tá tað snúði seg um sosial, økonomisk og politisk 
rættindi. Tvørturímóti vóru kvinnur og menn ólík á tann hátt, at 
tey suppleraðu hvørt annað. Í mun til upplýsingarheimspekingar 
sum Immanuel Kant, sum ikki vildu geva kvinnum full borgarlig 
rættindi, fyrr enn tær vórðu blivnar virknir borgarar, so helt Mill, 
at júst tað, at viðurskiftini millum kynini vóru regulerað í eini 
lóggávu, har kvinnan varð undirgivin manninum, forðaði fyri, at 
kvinnur kundu vinna sær somu støðu í samfelagnum sum menn. 
Sambært John Stuart Mill var hjúnabandið „tað einasta veruliga 
trælahald, sum okkara lóg viðurkennir“. Meðan konservativir 
menn hildu upp á, at tað var óneyðugt at geva kvinnum valrætt, 
tí teirra áhugamál fullu saman við og vórðu røkt av manninum, 
so helt Mill, at áhugamálini hjá kvinnum fullu ikki meira saman 
við tey hjá manninum, enn tey hjá tegnum fullu saman við tey 
hjá kongi.

Tá danskar kvinnurørslur í 1871, kjak og ítøkiligt ríkis dags-
uppskot frá Fredrik Bayer í 1886 um valrætt til danskar kvinnur til 
kommunu stýrini og krøv frá kvinnurørsluni í 1888 um tað sama til 
ríkisdags valini, tóku seg upp í Danmark, heintaðu viðhaldsfólk m.a. 
íblástur frá John Stuart Mill, meðan mótstøðufólkini í ríkisdegnum 
framvegis grundgóvu við, at kvinnan ongan leiklut skuldi hava 
í tí politiska lívinum, tí hennara pláss var í familjuni. Tá var 
tann broyting tó hend, at danskar kvinnur frá 1859 høvdu havt 
møguleika at taka læraraútbúgving, í Føroyum frá 1884, og m.a. á 
tann hátt høvdu fingið atgongd til størv uttan fyri heimið, soleiðis 
sum Platon í veruleikanum hevði lagt upp til meira enn 2000 ár 
frammanundan. Tann seinni kendi, danski kulturradikalisturin 
Georg Brandes (1843-1927), sum á eini ferð í Europa í 1870-71 
m.a. hevði hitt John Stuart Mill, helt afturkomin til Danmarkar 
eina fyrilestrarøð um „Tað modernaða gjøgnumbrotið“ í Europa 
í 19. øld. Georg Brandes hevði longu í 1869 týtt „Kúganin av 
kvinnum“ til danskt, og tað var helst ein høvuðsgrund til, at 
sjónarmiðini hjá John Stuart Mill gjørdust partar av kjakinum 
um rættindini hjá donskum kvinnum. Tað var tó ikki fyrr enn 
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nakað eftir Systemskiftið í 1901, í 1908, at kvinnur fingu rætt at 
velja til donsku og føroysku kommunuvalini. Sama ár róði Helena 
Patursson (1864-1916), sum í 1905-08 gav út tað fyrsta føroyska 
kvinnublaðið, Oyggjarnar, fram undir, at føroysku kvinnurnar 
eisini skuldu hava politiskan valrætt, t.e. valrætt til Løgtingið. 
Tá donsku kvinnurnar í 1915 fingu valrætt til ríkisdagin, var 
tað eisini undir ávirkan av teimum londum, sum frammanundan 
høvdu givið kvinnum valrætt, Avstralia og Nýsæland í 1890-unum, 
Finnland í 1906 og Noreg í 1913. Í Føroyum hendi tað sama í 
1916 - tá sum ein beinleiðis avleiðing av grundlógarbroytingini í 
Danmark í 1915. Tað er kortini vert at leggja til merkis, at longu 
í 1903 hevði Føroya Framburðsfelag vanligan valrætt til kvinnur 
til løgtingsval á skrá. Árið fyri var „International Woman Suffrage 
Alliance (IWSA)“ stovnað. Í 1903 fingu kvinnurnar valrætt til 
meinigheitsráðini. Men hetta skal helst eisini síggjast sum ein 
ávirkan frá m.a. John Stuart Mill og hugmyndafrøðiligum rákum 
í Europa í seinnu helvt av 19. øld. Christian Holm Isaksen (1877-
1935), vanliga nevndur Kristin í Geil, sum frá 1901 var blaðstjóri 
á Tingakrossi, var ávirkaður av radikalu rákunum í Danmark, 
ikki minst var hann hugtikin av Georg Brandes. Í 1902 varð tann 
kenda fyrilestrarøðin hjá Georg Brandes nevnd í Tingakrossi, 
so nógv bendir á, at ávirkanin frá m.a. John Stuart Mill kom til 
Føroya umvegis Tingakross frá 1901, og soleiðis hevur hon fest 
røtur í tí sjálvstýrissinnaða Føroya Framburðsfelag í 1903. Tá 
broytingarnar hendu í valrættinum í Føroyum, so vóru tað heldur 
ikki bert avleiðingar av broytingunum, sum frammanundan vórðu 
framdar í Danmark.

Útgangur
Hóast hugsanir um javnbjóðis rættindi millum kvinnur og menn 
eru elligamlar, so hevur tað tikið langa tíð at mýkja sjónarmiðini. 
Tað var ikki fyrr enn í upplýsingartíðini, at hugsanir um, at øll 
menniskju eru líka, fóru at vinna fram, men framvegis bert í 
meginregluni, meðan tað í verki framvegis varð skilt millum 
virknar og óvirknar borgarar. Marx og Engels løgdu í 19. øld sjógv 
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til hesi sjónarmiðini, tá ið teir vístu á, at tað ólønta arbeiðið hjá 
kvinnuni var ein týðandi partur av tí virðisøking, sum maðurin varð 
løntur fyri, meðan Mill helt, at fingu øll ikki javnbjóðis rættindi 
yvirhøvur, so flutti samfelagið seg ikki frá verandi støðuni og fram 
móti veruligum javnrættindum. Hjá Mill vóru javnrættindi ikki 
nakað, sum skuldi bíða til samfelagið broyttist, men javnrættindi 
var bæði amboðið, sum kundi fáa samfelagið at broytast og 
mennast, og sjálvt málið, sum strembast skuldi ímóti. Tað var 
hesin hugsunarhátturin, sum slóðaði fyri kvinnuligum valrætti. 
Og tað er hesin hugburður, sum enn liggur undir øllum stríði fyri 
at náa veruligum javnrættindum.


