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BERLINGSKE 
1. SEKTION TORSDAG 5. APRIL 2018

Nathalie Ostrynski nao@berlingskemedia.dk

Et af de værste onder for parholdet er den daglige 
opvask. Amerikansk rapport viser, at hvis kvinden står 
alene med de snavsede tallerkener, er der flere konflikter 
og dårlig sex i forholdet mellem mand og kvinde.

H
vem skal rydde af bordet? Hvem skal 
sætte tingene på plads? Hvem skal 
klare opvasken?

Den slags ophidsende spørgsmål 
udgør byggestenene i det moderne 

parhold.
Dag efter dag ser vi hinanden dybt i øjnene 

for at nå ind til kernen af romantikken: Hvem 
af os orker at gribe den snavsede gryde med 
de genstridige rester af ris og få den vasket af? 
Hvem af os skyller de beskidte tallerkener og 
sætter dem sirligt på plads i opvaskemaski-
nen?

Ifølge The Atlantic er der nu kommet et 
forskningsmæssigt bevis for, at forholdet mel-
lem mand og kone tri-
ves bedst, når man de-
les om den sure opva-
sketjans.

En kommende rap-
port fra den amerikan-
ske organisation Coun-
cil of Contemporary 
Families (CCF) har un-
dersøgt en række dag-
lige pligters indvirk-
ning på parforholdets 
sundhed – blandt an-
det indkøb, vasketøj og 
rengøring af huset.

Kvinder, der tager 
størstedelen af de daglige 
opvaskesessioner oplever langt flere konflik-
ter i forholdet. De er i højere grad utilfredse 
med deres parforhold og de har en oplevelse 
af dårligere sex med deres partnere end de 
kvinder, hvis mand hjælper mere til i hjem-
met, lyder det.

Opvasken står samtidig som nummer et på 

listen over huslige gøremål, som kvinderne 
allerhelst vil deles om. The Atlantic har spurgt 
lederen af studiet – Dan Carlson, assistant pro-
fessor i sociologi ved universitetet i Utah – om, 
hvad det er med den opvask. Hans svar lyder 
sådan her til magasinet:

»Det er simpelthen ulækkert at vaske op. 
Der er gammel, muggen mad, der sidder i va-
sken. Hvis du har børn, er der koaguleret mælk 
i kopperne, som lugter forfærdeligt,« siger han 
og uddyber, at de mest upopulære pligter er 
dem, der traditionelt set er knyttet til kvin-
derne: Oprydning efter andre.

Samtidig involverer de pligter, der traditio-
nelt set er knyttet til mændene, ikke at få fing-

rene dybt ned i andres 
efterladenskaber: Man-
dens opgaver er i for-
skerens øjne eksempel-
vis at slå græsset eller 
vaske bilen.

Dan Carlson siger til 
The Atlantic, at netop 
opvasken er en sur 
pligt, man rent faktisk 
kan gøre sammen. Det 
giver ikke mening at 
bære skraldet ud sam-
men. Eller rengøre toi-
lettet hånd i hånd.

Når man står ude i 
køkkenet og henholdsvis 

vasker op og tørrer af, viser man, at man som 
mand og kone kan arbejde sammen som et 
team.

De par, der i højere grad udfører opvasken 
og andre huslige pligter sammen, oplever til-
syneladende også en dybere følelse af tilfreds-
hed og samhørighed, viser rapporten.

Vil du redde dit forhold? 
Så del opvasken

Franske jernbanearbejdere plan-
lægger at skabe kaos hver uge ind-
til udgangen af juni. Strejkerne er 
den hidtil alvorligste udfordring 
for præsident Macron. Side 11

FRANSK FORÅR BYDER 
PÅ STREJKE-INFERNO

Salget af Maersk Drilling er løbet 
ind i vanskeligheder. Flere er 
sprunget fra, og tiden er ved at 
rinde ud for at få solgt koncernen 
ud af A.P. Møller - Mærsk. Side 4 

DRILLING-SALG VOLDER 
MÆRSK KVALER

En ny billedbog skildrer de danske 
jøders historie gennem 400 år. 
Jøderne kom til at bidrage til Dan-
marks udvikling og blev en del af 
det danske samfund. Side 4 

JØDERNES HISTORIE ER 
OGSÅ DANMARKS

Nyheder Business B Indhold
HPV-vaccine hitter Nyheder, 06

Mænd får penge først Nyheder, 12

VM-boykot eller ej Nyheder, 19

Tiger-comeback Sporten, 20

Den politiske samtale Kronik, 28

Sig BØH til DF Business, 02

Gavmilde forældre Business, 10

Bank i angreb Business, 12 

Flytningen af Radio24syv B, 03

Filmtyveri B,06

Kunst B, 08

TV og radio B, 10

Vejret, sudoku, X-ord B, 11

I en verden, hvor alt tilsyneladende 
skal passe ind i et Excel-ark, mister 
vi en afgørende evne til at erfare 
verden i hele dens dybde.
Nicolai Bo Andersen, arkitekt og lektor på Arkitektskolen. I Politiken

Tænk, at det er os i Real Madrid, der 
er så heldige at have en spiller som 
ham.
Zinedine Zidane (tv.), Real Madrids træner. Om superstjernen Cristiano 
Ronaldo (th.) efter Real Madrids 3-0 sejr på udebane over Juventus i 
første Champions League-kvartfinale. Ronaldo scorede to mål – heraf et 
af turneringens bedste på et fænomenalt saksespark.
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Hvis du som mand har dit parforhold 
kært, kan det være, du skal hjælpe din 

udkårne med opvasken lidt oftere. 
Foto: Iris


