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Nýggjársrøða løgmans 1998/99
Ba*ði gjøgnum sjón- 
varp og utvarp sendi 
logmaður Anfinn 
Kallsberg eina nvgg- 
ársheilsan gamlaárs- 
kvøld, har hann 1 
stuttum greiddi frá ti 
huskaparligu gongdini 
i farna ari. og hvøijar 
ætlanir landsstýrið 
hevur íSt í  hetta kom- 
andi arið.
NiðanfvTi endurgeva 
vit nvggjarsrødu log- 
mans:

Góðu landsmenn 
Aftur stendur nýtt ar 

tvTi durum, tað seinasta i 
hesi oldim Ikki tx*rt eitt 
ar verður lagt aftur um 
bak. men eitt tusund-ara-

skeið nærkast endanum.
Hesi tusund arim hava 

forovingar buleikast i Før- 
oyum, alt siðani víkingar- 
nir leitaðu higar. settu 
búgv. skipaóu samfelagið 
og hildu ting aTinganesi.

Setningur
landsstyrisins
Eins og norrenu forfedrar- 
nir busettust her sum 
frælst tólk er setningur 
landsstýrisins vid tusund- 
ára lok at endurreisa sam- 
feiagið sum eina frælsa 
tjoð

Eftir logtingsvalið i var 
gjørdist greitt. at foikið 
valdi henda setning sum

Tann 15. mai varð nýtt 
landsstýri skipað millum 
Folkaflokkin. Tjóðveldis-

flokkin og Sjalvstýrisflokk- 
in, og hevur samgongu- 
skjalið sum høv'uðssetning 
fullveldi f>TÍ Føroyar inn í 
næstu øld.

Hetta eru stor mál at 
seta sær sum land og fólk. 
Storar avbjóðingar liggja i 
hesum setningi, og nogvar 
fyrireikingar skulu gerast, 
buskaparíiga. stjomarliga 
og politiskt.

Landsstyrið hevair sett 
sær ívtí at fara undir sam- 
raðingar við donsku stjom- 
ina næsta hevst um rikis- 
rættarligu viðurskifti Før- 
ova Ætlanin er at gera ein 
sattmala um skipað sam- 
starv landanna millum

At fyrireika hesa ætlan 
eru ein sattmalanevnd, ein 
buskaparnevnd og ein fyri- 
sitingarbolkur sett at gera 
djuptøknar kanningar um

hesi viðurskifli, sum verda 
støðió undir ti politisku við- 
geróini og folkaatkvøduni í 
ár 2000.

Fyrst í nýggja arinum 
verður ein grundlógar- 
nevnd sett at gera álit um 
eina føroyska grundlóg. 
Gmndlógin veróur somu- 
leiðis løgd fyri Føroya fólk 
til folkaatkvøðu.

Hetta skal verða ein 
skipaó tilgongd, har Føroya 
fólk veróur kunnað út í æs- 
ir um hetta mál, samstund- 
is sum tað verður Føroya 
fólk, ið tekur ta endaligu 
avgerðina um føroyskt full- 
veldi.

Búskapargongdin
Vid árslok er vanligt at 
gera upp fyri fama árið, 
hvussu skarst og hvøiji út-

litini eru fyri næsta ar.
Fvrst i juni manaði varð 

avtala gjørd millum lands- 
styrið og donsku stjómina 
um skuldar- og endur- 
gjaldsspumingin um
hankamahð

í høvuðsheitum ásetir 
avtalan eitt endurgjald f>ri 
bankamalið uppá 900 mio. 
kr. og eitt fast afturgjald av 
uttanlandsskuldini uppa 
323 mio.kr. arliga í 20 ar við 
fastari rentu uppá 5%.

Stjomarligt frælsi og bu- 
skaparligt frælsi eru tengd 
hvør at øðrum. Við hesi av- 
talu sum gmndarlagi em 
tydningamiiklar búskap- 
arligar fórtreytir lagdar í 
eina fasta legu næstu arini, 
og støðið er lagt undir bu- 
skaparligari og politiskari 
nýhugsan.

Loksins sær út til, at vit

em við at koma uppundan 
aftur búskaparliga.

Vit hava fyri stuttum 
fmgið tvær búskaparfrá- 
greióingar. eina føroyska og 
eina danska. og vísa báðar 
á góð búskaparlig urslit.

Handilsjavnin gevur 
framvegis avlop, góðar 400 
mió. kr. í ar. Útflutnings- 
viróið vaks meira enn inn- 
flutningsvirðið.

Gjaldsjavnin er beinleið- 
ís ávirkaður av hesum 
bata. og rentuutreiðslumar 
minkaðu. Gjaldsjavnaav- 
lopið verður væntandi 
omanfyri milliardina við 
árslok.

Nettouttanlandsskuldin 
verður væntandi knappliga 
null við árslok Nettotalið 
kemst í høvuðsheitum av 
eini almennari og privatari

bruttoskuld uppa einar 8,5 
mia.kr. til útheimin við eini 
tilsvarandi bmttoogn hjá 
peningasUivnum, trygging- 
arfeløgum. ti almenna og tí 
privata i útheiminum.

Landskassin hevur havt 
avlop seinastu tvey árini 
uppá tilsamans 550 mill. 
kr., og ætiaóa avlopið í 1999 
er 250 milliónir. Av hesum 
skulu avdráttimir til 
danska statin 120 mió. kr. 
gjaldast eins og neyðugt er 
at seta av til óvæntaðar út- 
reiðslur at standa ímóti rið.

Framgongdin i búskapi- 
num seinastu árini fer 
møguliga at halda fram. 
Men tað er tó ein ávísur 
vandi f>ri. at vit kunnu fáa 
eitt minni fall í virksemi- 
num næsta ár. Tað er tí 
neyðugt at styrkja buskap- 
in og verða væl fyrireikað

til búskaparhg bakkøst.

Vinna
Økta virksemið á sjógvi og 
landi sæst aftur í hagtøl- 
unum. Ijøngjaldingarnar 
eru øktar 1 0% í ar mótvegis 
i fjør. sum svarar til støðið i 
1990. Serhga er vøksturin 
stómr í fískivinnuni, ali- 
vinnuni og byggivinnuni.

Júst hesar vinnur hava 
ført við sær, at fleiri føroy 
íngar sieppa aftur til ar- 
beiðis og aðnr flyta heim- 
aftur Fólkatalið øktist 348 
fólk, sum svarar til knapt 
45.000 íbúgvar við árslok.

Arbeiðsloysið er komið 
niður á 7 'í , sum er ein stór 
lækking eftir faum ámm. 
men talið er enn ov stórt

Arbeitt verður við at økja 
um útbúgvingarmøguleik-

amar fyri m.a. at forða fyri 
varandi arbeiðsloysi.

Nýggju lógimar um út- 
búgvángar innan tøkni, 
vrkisskúlar og yrkisút- 
bugvingar em ein týðandi 
liður í at tilbúgva fólkið til 
arbeiðsmarknaðin til tess 
at fylgja tøkniligu sam- 
skiflismenningini.

Vinnuskúlamir verða 
mentir til nýggjar avbjóð- 
ingar, sum m.a. verða neyð- 
ugar fyri at menna førleik- 
an hjá føroysku arbeiðs- 
megini í oljuvinnuni.

Sum ein liður í fyrireik- 
ingini til eina oljuvinnu er 
ætlanin at leggja kolvetnis- 
skattalógina fyri løgtingið 
til viðgerðar í januar mán- 
aði. og uppskotið til fyrsta 
útbjóðingammfarið verður 
lagt fram aftaná ólavsøku.

Hóast oljuvinnan kann 
gerast eitt gott íkast til før- 
oyska vinnulívið, verður 
fískivinnan tó verandi okk- 
ara høvuðsvinna.

Fiskivinnan sum heild 
hevur aflur havt eitt gott ár 
og hevur hildið sær á sama 
høga støði sum undanfarin 
ár.

Veidan undir Føroyum 
oktist 9% seinasta árió. 
Hýsa, upsi og gulllaksur 
em økt munandi, men 
toskur. svartkalvi og 
kongafiskur eru haraftur- 
ímóti minkað

Kakstrarúrslitið í veiði- 
liðinum gjørdist Iietri enn 
undanfarin ár. Veiðivirðið 
hækkaði meir enn økingin í 
veiðinøgdini, og avreiðing- 
arvirðið øktist 30%, sum 
fyrst og fremst stendst av 
hægri fískaprísum.

Fiskiflotin hevur verið 
førur fyri at gjalda hvøijum 
sítt, men ikki nóg mikið til 
at gera íløgur.

Eitt betri kappingarføri 
og broyttu reglumar um at 
virka ein størri part av 
fískinum í Føroyum hava 
ført við sær, at økti útflut- 
ningurin av virkaðum liski 
og samsvarandi minkaði 
utflutningurin av óvirkað- 
um fiski saman við pns- 
vøkstrinum á
heimsmarknaðinum hava 
økt um útflutningsvirðið 
goð 10%

Fyri fyrstu ferð í mong ar 
kann fiskndnaðurin vænt- 
andi svara hvørjum sítt, 
men ikki nóg mikið til at 
endurnyggja vinnutólini.

Høgu fiskapnsirnir og 
lága rentustøðið í løtuni 
eru vinnufremjandi ávirk- 
anir úr utheiminum, men 
t;er eru óstøðugar. og vit 
hava onga árirkan á, 
hvønn veg tær Iiera

Vinnupolitikkur okkara 
eigur at vera langskygdur 
og byggja a varandi for- 
treytir fyri kappingarførið. 
sum er tengt at marknað- 
arkorunum hjá tí privata 
og Iierievnunum hja tí al 
menna, og ti hava tálmanin 
av lønarvøkstrinum og al- 
mennum stuðulsskipanum 
alstóran týdnmg.

Ein sjátvberandi buskap-

ur krevur lønsemi í vinnu- 
ni. Tað støðuga lønarlagið 
seinastu árini hevur borið í 
sær betri kappingarføri og 
fleiri arbeiðspláss.

Vit eiga tí at vísa varsemi 
og ikki økja um rakstrar- 
útreiðslurnar, tí størri var- 
semi í beinleiðis útreiðslum 
gevur úrtøku aðrastaðni í 
samfelagnum, sum tølini 
greitt vísa.

Innanlands-
viðurskifti
Tær nógvu lønarutgjald- 
ingarnar síggjast eisini aft- 
ur í inntøkunum hjá kom- 
munum, sum í ár hava 
fingið væl meira av skatta- 
inntøkum, enn fíggjarætl- 
animar vístu.

Kommunumar hava tí 
verið førar fyri at goldið 
eyka niður av skuldini í ár. 
Tó eru nakrar kommunur, 
sum hava so stóra skuld, at 
ein skuldarlætti er neyðug- 
ur.

Landsstýrið arbeiðir 
saman við kommunum við 
at fínna eina loysn á hesum 
álvarsmáli og vónandi 
verður komið á mál fyrst í 
komandi ari. Eisini fígging- 
in hjá kommunum eftir ár 
2000 verður viðgjørd og 
ásett.

Kommunuálitið verður 
lagt til tingsins viðgerð í 
januar og út frá tí orða- 
skiftinum verður kommun- 
ubygnaðurin í framtiðini 
stungin út í kortið við tí í 
hyggju at flyta uppgávur 
frá landi til kommunur, so- 
leiðis at avgerð og fíggjarlig 
ábyrgd liggja so nær borg- 
araiium sum gjørligt.

Hetta er ikki minst neyð- 
ugt, tá talan er um alman- 
namál, har støða skal tak- 
ast til persónlig viðurskifti 
í hvørjum einstøkum føri.

Pensjónsviðurskiftini hjá 
teimum eldru eru ikki 
nøktandi. Tí hevur sam- 
gongan sett sær fyri at 
hetra hesi viðurskifti við 
eini broyting í pensjóns 
skipanini sum heild

Vidurskiftini 
vid útheimin
Neyðugt er, at mørkini við 
grannar okkara verða 
formliga skipað. Eitt av 
okkara týdningarmestu 
uttanlandsmálum er mark- 
ið millum Føroya og Bret- 
lands. Oformligar sam- 
røður fara tram partanna 
millum, og mangt bendir á, 
at partarnir koma fram til 
eina semju i komandi ári.

Ein av grundarsteinun- 
um undir ti føroysku væl- 
ferðini er samhandiiin við 
utheimin

Tað eydnaðist at gera 
grundleggjandi broytingar 
i sáttmálanum við ES, so- 
leiðis at umleið 97% av 
okkara samhandli við ES 
hava ongar handilsligar 
forðingar.

Samstarvið við útheimin 
fer at økjast. Samstarvið 
við EFTA og ES verður tik-

ið politiskt upp til máls 
næsta ár grundað á álitið 
um samráðingar við Euro- 
peiska Samveldið eins og 
handilssáttmálar verða 
gjørdir vió aðrar partar av 
heiminum.

Altjóðagerðin fer at seta 
upp aftur størri krøv til 
Føroyar í komandi tíðum, tí 
verður neyðugt at Føroyar 
verða við í tcimuni avbjóð- 
ingum, ið bvlgjast úti í 
heimi og gerast meiri virk- 
in i heimssamfelagnum.

Sínámillum
vidurskifti
Takkað verið flytfønnum 
funnu føroyingar sær aðrar 
vinnumøguleikar, tá møgu- 
leikarnir heima vórðu 
akerdir.

011 tit, ið á ein ella annan 
hátt vóru við til at bera 
byrðamar gjøgnum tær 
tungu tíðimar, soleiðis at 
vit kundu náa tey urslit, vit 
hava lagt á borðið i kvøld, 
eiga eina stóra tøkk uppi- 
boma.

Trupulleikum sleppa vit 
ikki undan, men at vinna á 
teimum, tuð gevur styrki og 
áræði at hnlda fram. Tann 
styrkin, ið hevur borið før- 
oyingum uppi i øldir, er 
styrkin fra ti Almáttuga.

Føroya fólk kennir til 
vanlukkur a sjónum, og 
enn í dag henda slikir sorg- 
arleikir

I hesi løtu leitar hugur 
okkara í samkenslu til øll 
tey, sum hava verið fyri 
missi i farna ári, og hugur 
okkara leitar eisini inn á 
Strendur. har einkjur, syst- 
kin, foreldur og biirn strið- 
ast við stóra sorg eftir 
feigdarboðini í vár um, at 
øll munningin a Sjoborg-

ini- varó farin undir Føroy-

Hetta rakar tey awarð- 
andi meint, og er ein smeit- 
ur fyri bygdarfólkið og okk- 
um øll sum fólk. Harrin 
styrki tykkum gjøgnum 
hesa sváru tíð.

Gódu landsmenn
Vit standa við eitt vegamót 
í søgu landsins. Tydningar- 
miklur avgerðir skulu tak- 
ast, har hvør einstakur før- 
oyingur eigur sín avgeran- 
di lut

Tað skal sterkur ryggur 
til at bera góðar dagar. sig- 
ur gamalt orðatak. Ia t okk- 
um halda fast um ta fram- 
gongd, vit við strevi hava 
vunnið okkum - eitt 
búskaparúrslit, sum ikki 
má gleppa okkum av hond- 
um.

Standa vit saman, tað 
veri seg persónliga ella 
samfelagsliga, megna vit at 
náa tey mál, vit hava sett 
okkum.

Árið 1998 royndist væl, 
og eg fari at læra Føroya 
fólki eina stóra tøkk fyri 
virkisfysni farna árið Eg 
ivist onga løtu í, at vit eisini 
í komandi tiðum við ágrýt- 
ni taka við teimum avbjóð- 
ingum, ið liggja fyri framm- 
an.

Vit stíga nú inn í seinasta 
árið áðrenn tusundara- 
skiflið, og hvør ger sinar 
tankar í sinum stilla sinni.

Vegna Føroya landsstýri 
fari at enda at ynskja øllum 
Føroya fólki a sjógvi og 
landi eitt av Harranum 
signað nýggjár 1999.

Anfinn Kallsberg,
løgmaður

Tann 15. mai varð nytt landsstvri skipad rnillum Fólkaflokkin, Tjóóveldisflokkin og Sjálvstýrisflokkin, og 
hevur samgonguskjalið sum huvudssetning fullveldi fyri Føroyar inn i næstu øld.

Hetta eru stór mál at seta sær sum land og fólk.

Vi ðmerking til 
nýggjársrøðu løgmans

Nýggjársrøðan var mest 
ein afturlítandi røða, sum 
vísti á tað positiva sum er

hent. og arvin fra undan- 
farna samgonguskeiði.

Har var lítið nýtt at 
hoyra, hon var varin, lítið 
sigandi, bar boð um ein 
rekan-við-streyminum 
politikk á flestu samfelags- 
økjum.

Við undantak av fúll- 
velilisætlanini, sum skal 
haldast.

Føroya fólk hevði loyvi at 
vænta sær í hesum sam- 
handi, ein boðskap um eina 
fíggjarliga tilskering, eina 
byijan uppá hetta ið 
hvussu so er.

Fíggjarlógararbeiðið í 
landsslýrinum fyri kom- 
andi ar byijar nú læinan- 
vegin við árs byrjan, flestu 
fólk høvdu væntað eina til- 
skering til seinastu fíggjar- 
lóg tá tað varð txiðað frá 
eini sokaliaðari fullveldis 
fíggjarlóg.

Hon kom ikki. tað hendi 
júst tað øvugta, fíggjarlógin 
hækkaði munandi, um- 
framt hava landsstýris- 
menn hvør í sínum lag eisi- 
ni boðað frá størri hækk- 
mgum komandi ár. Hetta 
hongur jú als ikki saman.

Niðurstøðan má tí verða.
At vantandi signalini í 

nýggjársrøðu løgmans 
benda á, at Føroyar nú aft- 
ur fara at føra eina rekan- 
við-streyminum politikk á 
flestu samfelagsøkjum.

Gott nýggjár.

Heilsan

Kdmund Joensen

Veitst 
'  tú, at

Bama‘ °9
Ungdomstelefonin 

I  svarar hvønn manadag 
I  millum kl. 16-18.

-  Telefonm er 10645
-  Foreldur eisim kunnu 

ringja og faa ráðgeving
|  -  Tey. sum svara. hava 

tagnarskyldu
-  Tú kansl vera anonym-

Hvat kanst tú ringja um
■ -  Persónligar trupulleikar 

av øllum slag. t d. in- 
cest, anorexia el. 
bulimi, alkohol, íyri- 
byrging royking ella 
bara hava brúk fyrl at 

a við onkran

Lýsingar 
til blaðið
Um siðstu freist at lata írtn 

lýsingar sæst ovast á síðu 2

DúumaUvt'Ung

Vetra rs torm u r
Ódnarstormur um Føroya land, 
hómi neyvan hvítan aand, 
vetrarstormur fyrsti 
hart í gluggan risti.

Brimar høgt við fles 
og um Prestanes, 
glaðar eftir fjørði 
fram við hvítum svørði.

Myrkt og grátt um skarðið, 
sæst als eingin varði, 
gráar húsatekjur, 
minningstrá upp vekir.

ódnarstormar um Føroya land. 
tá slitnaði brátt ættarband, 
sigldu fedrar yvir høv, 
í stormi funnu sína grøv.

Vekjast upp tey djúpu sár, 
tá ið tíðin var so svár, 
vetrarstormur vekir minnið, 
ið eg hevði goymt langt inni.

Dregur djúpt við ytstu fles, 
skumandi við Skarvanes, 
nú ið stormur svíður sárið, 
ieingist mær at skoða várid.

Til skaldið Regin Dahl
Har tónar og orð 
eru fjøll ella tari.

Her heiðrast skal tað skald 
sum á fólkinum eigur vald 
við tónum og ørðum, ja  
so væl vald
sum tað vakra einglalag 
ið ljóðar handan hægri tjald, 
fólki tilbað.

Tøkk fyri gávu ríku kæri
vakur lýsir hann vardi
um sjó tey høgu fjøll
yvir skarðið
til fólkasløg her øll
har tónar og orð eru fjøll ella tari
samlar fólk í høll.

Tað er av mætum skøldum sum tær 
mentunnarvarðin av sonnum ríkast.

V a ldem ar á Logn iansbø
9.11.98
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