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Joh n Petersen,
lan dsstýrism an n
Løgtingsmál nr. 1001/1998: Viðvíkjandi
umsiting av íslandskvotuni

nakrir bátar noyðast at
keypa inunandi kvotu frá
oðnmi, fyri at kunna royna
undir Íslandi, ikki minst
tykist hetta órímuligt, tá
hugsað verður um, at Før1.
Hvøijar eru orsøkim ar oya hmd í mong ár hevur
til at landsstýrismaðurin í fingið kvotu úr Íslandi,
fiskivinnumálum
fram- uttan at lata nakað ístaðin
haldandi býtir summum fyri. Kann landsstýrismaðlínubátum hálva íslands- urin vátta yvir fyri tingikvotu, tá hesir hava eins num, at skip hava fingið
nógvai fiskidagar á Føroya íslandskvotu i 1998, sjálvt
um hesi ikki tey seinastu
leiðini?
fýra-fimm árini hava roynt
2.
T á yvir 1.000 tons av
íslandskvotuni í 1997 vóm
undir íslandi?
ófiskað, tykist tað løgið, at
3.
Fyri at sieppa undan.

at 1.000 tons av íslandskvotuni aftur í ár verða
ófiskað, kann landsstýrismaðurin í fiskivinnumalum bera so í bandi, at skip,
sum hava bug at fiska
undir íslandi fáa íslandskvotu, uttan at noyðast at
keypa fra teimum, ið hava
fingið
tiilutað
islandskvotu, men ikki hava hug
at fiska undir íslandi?

Vidm erkingar:
Tá
fiskidagaskipanin
í
1996 varð samtykt í løg-

tinginum, varð samstundis
víst á í álitinum til løgtingið frá vinnunevndini, at tá
skip í somu bólkum fingu
ásettar eins nógvar fiskidagar, so var eisini rættast,
at íslandskvotan varð býtt
eins millum bátam ar i hesum bólkum. Men framhaldandi eru tað línubátar,
sum bert fáa hálva íslandskvotu. Tí verður hesin fyrispurningur settur landsstýrismanninum.
H e n rik Old,
løgt ingsmaðu r

Vidm. til grein í »Sosialinum « 22. juli:

» F ø r o y i n g a r ik k i v æ l
d á m d i r u t t a n la n d s «
Innihaldið í greinini byggir
á upplýsingar frá Eyðfinn
Fetersen, form. í Havnar
Handverkarafelag (H H ».
Tann fyrsta viðmerkingin til hesa grein er, at hetta
er møsn og tvætl úr einum
enda í annnn og hevur onki
við veruleikan at gera.
Hvaðani Eyðfinn hevur
hesar upplýsingar frá, er
ein gáta, tí tey fakfeløg sum
vara av byggivinnuni í okkara grannalondum, kenna
onki til hetta.
Greinin gongur í høvuðsheitum út uppá, at føroyskir handverkarar sum arbeiða uttanlands, eru illa
dámdir, tí teir undirgrava
sáttmálar og viðurskifti,
har teir arbeiða. Sagt
verður, at feløg uttanlands
hava sett kanningar í verk
og roknast kann við, at
føroyingar blíva boykottaðir.
Føroya Handverkarafelag (F H F) er limur í norðurlendska byggifelagsskapinum N BTF og intemationala byggifelagsskapinum
IBTU. í hesum feløguin em
ølt tey feløg limir, sum hava
nakað við bygging at gera.
Undirritaði, sum er umboðsmaður fyri F H F í hesum felagsskapum og kontaktpersónur 1 Føroyum,
havi onki fingið at vita um
hesar tmpulleikar, hóast
støðug kontakt er millum
feløgini.
FHF hevur undirskrivað
ein
samstarvssáttmála
saman við hinum norður-

lendsku feløgunum, og í
hesum sáttmálu er ein
bundin av ikki at ganga
undir minstamark 1 teimum sáttmálum, sum eru
galdandi í tí landi, ein arbeiðir í.
Sáttmálalønin í Danmark er væl lægri enn í
Føroyum, og tað er ongin
vandi fyri, at nakar føroyingur arbeiðir fyri lægri løn
enn hetta. (Sáttmálulønina.)
Vit vita, hvat løn føroyingar arbeiða fyri, og er lønin langt omanfyn tað, sum
allir sáttmálar áseta.
Umframt eina sera høga
mánaðarløn, so hava handverkaram ir fleiri frívikur.
Hesar frívikur gera, at
ongin trupulleiki stendst
av 37 tíma vikuni í Danmark, tí avtala kann gerast
við fakfelagið um eitt
gjøgnumsnitt í eitt ávíst
tíðarskeið.
Tá spurningar hava tikið
seg upp, er undirritaði kontaktpersónur
av
bæði
virkjum og fakfeløgum uttanlands.
Tað einasta, sum eg veit
um, er at 2 ella 3 føroyskir
meistarar, sum arbeiða í
Danmark
við
nógvum
sveinum
úr
Føroyum,
vendu sær til mín í vár.
Hetta kom av, at feløgini 1
llanmark
høvdu vitjað
teirra arbeiðspláss og gjørt
vart við nyggjar reglur,
sum vóru komnar.
Hesir meistarar vildu
vita frá mær hvat avtalur,

vit høvdu bundið okkum til
1 samstarvinum við feløg í
Danmark og hvat var rímiligt hja teimum at ganga
við til av ti, sum feløgini
førdu fram.
Bæði meistaram ir og
felag teirra í Føroyum
fingu avrit av reglunum.
Tá teir høvdu fingið
hesar reglur vóru viðurskitlini í rættlagi.
Eg hevði eisini samband
við fakfelagið i Danmark,
sum váttaði, at alt nú var í
lagi.
Tá -Sosialurin • kom við
hesum
stórtíðindunum,
vendi eg mær beinanveg til
fakfelagið í Danmark og
teir stóðu undrandi, tí teir
vistu ikki um nakran trupulleika ella nakra kanning
av viðurskiftunum.
Teir undraðust eisini á,
at eitt sosialistiskt blað,
sum sigur seg hava tilknýti
til verkafólkið, kann tilláta
sær at skriva greinar av
slíkum slag, uttan at spyija
røttu viðkomandi um viðurskiftini.
Donsku fakfeJøgini eru í
tí støðu, at tey hava føroyingar i arbeiði og fylgja hesi
væl við tí sum fer fram og
verður skrivað í føroyskum
bløðum, og sjálvandi enda
upplýsingar um hetta hjá
ovastu
leiðslunum
í
fakfeløgunum har.
Hví Eyðfinn Petersen,
saman við fasta pennaførara sínum á »Sosialinum«,
føra slíkt fram, er kanska
óskiljandi fyri tey flestu,

men onkur er, sum kanska
skilur, hvat missiónin er.
Tann einasti trupulleiki,
eg sum umboðsmaður hjá
FHF á hesum øki havi
hoyrt um í summar, var, at
Eyðfinn Petersen í mai
mánaði var í Danmark,
hvar hann vitjaði arbeiðspláss, har føroyingar arbeiða, og so var hann á
fundi við timburforbundið,
hvar hann fekk at vita, at
timburforbundið hevur fast
samstarv við FHF, og alt
samskifti skal ^anga um
undirritaða, sum er umboðsmaður.
Hetta fekk øði í Eyðfinn,
sum bleiv so óhøviskur, at
hann nærmast bleiv blakaður út av fúndinum.
Aftaná hesa vitjan í Danmark, var okkurt føroyskt
virki í Danmark sum fekk
trupulleikar.
Undirritaði
hevur so
seint sum i gjár tosað við
fakfelagið í Danmark, og
teir vita onki um hesar sokallaðu trupulleikar, sum
Eyðfinn og pennaførarin á
»Sosialinum« føra fram.
Niðurstøðan má vera
tann, at tá -Sosialurinikki spyr hjá rætta viðkomandi, áðrenn teir skriva
slíkt, so er tað helst tí teir
ikki ynskja ein objektivan
tiðindaflutning.
H ø g n i H øjg aard

Grundtónar úti í Grøv
Leygardagin verdur
konsert í Klaksvík úti
á Grøv. í fjør royndu
klaksvíkingar hetta
slag av konsert, og tá
komu heili 1500 fólk
at lurta. Tí verður
roynt aftur og í ár
verður best umtókti
bólkur í Føroyum
gjøgnum tíðimar,
Frændur, eisini við
L e if LA a d a l _____________
í samband við, at Klaksvík
hevur 90 ár á baki sum
sjálvstøðug
kommuna,
verður skipa fyri stórari
konsert úti á Qrøv í dag
klokkan 16. Ein líknandi
konsert varð hildin í Qør, og
tá vóru sera nógv fólk og
lurtaðu.

Eru te ir til
í ár fáa fólk høvið at sýggja
og hoyra stoltleikan innan
føroyskan fólkarocktónleik,

7

Joensen, Ólavur Klak and
his Dirty Rag Rags, 1 Am,
Aria og Frændur (millum).
E ftir sum konsertin byrjar longu klokkan 16, so
siga fyrireikararnir, at
e itt sindur øðrvísi áhoyrarar kom a til hetta slag
av tiltaki. M iðalaldurin
e r e itt sindur hægri og
fólk hnvu børnini við.

Seinnapartin hósdagin kom stórt ferðalag
úr Skotlandi til Føroyar. Hetta eru íalt 34
biologar frá 10 ymiskum oljufeløgum
J aklp S l ni L ai 'rtisk .n_________

Tað er Ferðavinnan í Vágum sum saman við Datus í
Skotlandi. skipar fvri hesi
námsferð.
Ferðalagið kom til Føroyar hósdagin seinnapartin,
og verður her til mánadagin.
Ætlanin er at hesir ofjubiologamir skulu kunna
seg um Føroyar, við atliti til
eina komandi oljuvinnu.
Á flogvøtlinum i Vágum
var stórsligin
móttøka,
ellisakførini hja Hans Elmar Poulsen stóðu klár at
taka ímóti teimum, og
koyra tey til Hotel Vágar.
Áðrenn farið varð til
hoteliið koyrdi bilfylgið
oman á Vatnsoyrar tií bilsavnið hja Hans Elmar
Poulsen.
Meðan oljufolkini ferðast
í Føroyum er ætlanin at tey
skulu síggja landið.
Farið verður m.a. til
Hestoy við Norðlýsinum.
Ætlanin er eisini at fara tit

K llis a k fo rin i hja Hans Klm ur Poulsen stan da k lár at k oyra fe rð a la g ið til
h otellid . T ann s tóri lastb ilu rin . sum sæst á m yn din i, e r ogn hjá Sundavags
K om m u nu

Myml Jakup Sum LjiunUvn

Mykinesar og Gásadals.
Men tey skulu eisini fáa
frágreiðingar um føroysk

viðurskitti. ikki minst um
eina komandi oljuvlnnu
her á landi. M.a. skal Mart-

in Heinesen jarðfrøðingur
halda fyrilestur fyri ferðalagnum á Hotel Vágum.

H a v n a r H a n d v e r k a r a f e la g
u t ta n fy r i a lla á v ir k a n
Tað var við áhuga, vit lósu
tað sum formaðurin fyri
Føroya Handverksmeistaralelag (F H M F ) segði við
blaðið »Sosialin« 15. juli,
um støðuna í byggivinnuni
og um teir hanđverkarar,
sum arlH*iða uttanlands og
tann skattalætta, hesir fáa.
Víst varð á, at vit skulu
fáa eina sunna og trygga
byggivinnu, áðrenn tær
sømdir, sum handverkarar
í arbeiði uttanlands fáa,
verða avtiknar.
Føroya Handverkarafelag (F H F) heldur eisini, at
hesin skattalætti ikki skal
avtakast eftir einum degi,
men regulerast, tá tíðin og
umstøðurnar eru til staðar.
T á ein so lesur »Sosialin
18. juli, hvar formaðurin
fyri Havnar Handverkara
felag (H H ) langar út eflir
meistarunum og hvar hann
heitir á politikkaramar um
ikki at lurta eftir meistar
unum við at taka skattalættan til handverkarar av,
má ein undrast og spyrja
seg sjálvan, hvat tað er,
sum fær formannin í HH at
reagera á henda hátt.
011 minnast væl, at hesin
sami formaður og felag
hansara HH fór í verkfall í
januar
mánaði
imóti
skattalætta til sjómenn.
Hetta gjørdi hann, hóast
teir sum lim ir i FHF høvdu

tikið avgerð um onki at
gera í hesum máli, júst tí at
handverkararnir
høvdu
havt hesar sømdir i nokur
ár.
Hóast ein undrast, so var
ikki leingi at bíða til veruliga orsøkin til hansara
reaktion móti ti sum formaðurín í FHMF hevði ført
frum, kom i ljosmála.
Svarið fekk ein í -Sosialinum 21. juli.
Tað sum pínur HH er
tann støða, teir sjálvir eru
komnir sær í, mótvegis
FHF og FH M F við at lima
seg úr FHF.
Vfið at limu seg út, hava
teir sett seg sjálvar uttanfyri alla ávirkan á sáttmálarnar í 4 ár fram.
Teir høvdu tilboð um at
vera við, men tóku ikki av.
ístaðin skutu teir upp at
velja ein úr Suðuroynni.
Hetta bleiv eisini gjørt,
men ætlanin bjá H H var, at
tá samráðingamar vóru
komnar at enda, tá skuldi
hesin ikki skriva unđir og á
henda hátt sabotera sáttmálan.
Hetta hendi tó ikki, tí
hetta umboð er skilafólk og
sá at sáttmálin kom at
geva tað, sum feløgini hava
biðið um i nóg\r ár og ikki
fingið.
T il dømis pensiónsgrunn
og grunn fyri skeivar heili-

dagar.
Varð ikki tikið av hesum
tilbuði nú meistaramir
Iijoðaðu tað, so kom hetta
ongantíð uppá tal aftur í
framtíðini.
HH lovaði øðrutn feløgum og sínum egnu limum,
at um feløgini íimaðu seg
úr FHF, so skuldu tey beinanveg fáa ein nýggjan sáttmála við nógv betur løn,
(dømir vóru nexmd um 110
til 140 kr. um tíman).
Ein
pensiónsskipan
skuldi setast á stovn og útgjald skuldi byrja beinanveg. Menn sum fóru frá nu,
skuldu lieinanveg fáa 85
túsund kr. sum eingangs
utgjald og so 4.000 kr. um
mánaðin.
Hetta trúðu tvey feløg
uppá og nokk eisini limirnir i HH.
Um hetta skuldi verði
veruleiki, so er tað nokk
eindømi í heiminum, at ein
pensiónsskipan verður sett
á stovn og byrjar við stórum útgjaldi, áðrenn nakað
inngjald er byrjað.
Helst er ætlanin at
gjalda allan kapitalin l\já
felagnum út til nakrar sum
nu gerast pensiónistar.
Hvat við teimum, sum
hava goldið henda hapital
inn sum limagjald? Hvat
verður at gjalda út, tá hesir
verða pensiónistar um eini

10 ár?
Tað má tykjast løgið, at
HH, sum ikki góðtekur
sáttmalan og sum nú skal
stevna meistarunum fyri
at gerast leysir av hesum
sáttmála, og samstundis
krevja teir, at meistaramir
skulu gjaldu teimum pensión og aðrar agóðar, sum eru
i sattmalanum. Faa teir
ikki hetta, so skulu teir
stevna og seta tiltøk i verk
15.8.1998.
Hoast H H hevur lovað
bæði eitt og annað, so er tað
ein veruleiki, at einasta
pensúmsgjald, sum er fingið i sáttmálan hja handverkarum er komið við
samráðingum bja FHF
uttan viðvirkan frá HH.
Tað virkar naivt, tá formaðurin í H H fmnast at
FHMF og FHF fyn at hava
skrivað ein sáttmála og
smoygt hann yvir teir, móti
betri vitan.
Hann skal minnast til, at
ta sattmálamir vóru skrivaðir, var HH limur í FHF og
hvat ið fór at henda, var
ongin vissa um.
Sjálvandi var sattmálin
gjørdur fyri øll limafeløgini
í FHF

minimum. Hattar passar
als ikki, hvat reystmenni
hann enn hevur verið. Tað
er einki djór í Afrika, sum
ber tann størsta steinin, go
tninsheldur nakar maður.
Hin
maðurin,
Gøtu
Tróndur, ið er so illa viðfarin, frætti eg, at hann er ein
av H-tturmonnunum hja

víkinginum Naddoddi.
Eg veit ikki, hvør hevur
skrivað søguna, men har er
onki høpi í, hví Tróndur er
so illa viðfarin í søguni.

2 landskappingardystir.
HB vann tann fyrra
landskappingardystin
og
B36 tann seinna.
HB vann annan steypa-

dystin og annar gav javnleik
Sostatt vann HB 2 dystir,
B36 1 dyst.
Á h u ga d u r

F øroya
11andv«*r k arafela g
v/Heina Heinesen

Gøtu Tróndur illa vidfarin

N æ sta vik u sk iftid
(írøv Konsert í Klaksvík í dag klokkan 16. Millum tey
forvitnisligu »nøvn«, ið skulu á patlin eru Frændur
Frændur. Eina tíð búði
eingin av teimum trimum
føstu limunum í Frændum
í Klaksvík, men nú er vend
komin í. Bæði Steintór og
Rani búgva í víkini og Eyðun er heima í summarfrí.
Og ja, Frændur eru til. Á
konsertini fara teir at
spæla bæði nýggj og gomul
løg. Mest tey gomlu, men
tað Ijóðar at onkur løg av
nýggjastu fløguni hjá Eyðun vera á skránni og eisini
fara teir at spæla nøkur løg

av
nýggjastu
Frændur fløguni.

Millum

Grøv Konsert
Tiltakið í dag er eitt slag av
grønari konsert, sum tað
verður rópt niðri. Ella
skuldi ein sagt Grøvari
Konsert.
Á skránni verða Klaksvíkar Homorkestur, Kontrybólkurin, Dynamit, Pætur við Keldu, Thorkild
Mørkøre, Jógvan Andreas

Frændur fara at hava tvær
konsertir afturat í Føroyum í summar. Fríggjadagin
verður konsert aftur í
Klaksvík, hesuferð í ítróttarhøllini, og leygarkvøldið
verður konsert í høllini á
Kambsdali.
Tað ljóðar, at Frændur
eftir hondini hevur so nógv
løg at velja ímillum, at tuð
er trupult at seta røttu
skránna saman.
Eisini til konsertim ar
næsta vikuskiftið fara teir
at spæla løg uv soloplátunum, men meginparturin av
tilfarinum verða væl kend
Frændur løg.

Ein morgun, eg sat og lurtaði eftair útvarpssending,
segðist millum annað, um
Sigmundarsteinar, ið liggja
á Hvalbiarfjalli, einar 200
metrar omanfyri Káragjógv.
Túir liggja vestanfyri
gøtuna, tá tú gongur til
Tvøroyrar.

Teir eru tríggir í tali, og
teir skuldu Sigmundur,
Tórur og Einar hava borið
og lagt har.
Eg eigi nóg\' sporini
kring hesar steinar, og vil
eg siga, at hattar er ósatt.
Eg sigi ikki ov nógv, at
hesin, ið Sigmundur hevur
borið, vigar eitt tons, tað er

Jacob Pauli á Brekkuni,
Ellisheimið

»Nú eru vit Havnameistarar«
Hesa
yvirskrift
hevur
Dimmalætting 5. august.
Blaðmaðurin, ið skrivað
hevur, hevur tikið feil, tá
hann skrivar, at B36 er

Havnarmeistari, nei, so er
ikki.
Liðini bæði, HB og B36
hava spælt 4 dystir í
summar, harav 2 steypa- og

