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Helgi fingið 
patent uppá 
trollemmar
Eftir áralangt stríð fyri at fáa 
viðurkent uppfinning sína, 
eydnaðist tað nu Helga 
Larsen í Vági at fáa ynskið 
uppfylt: Framleiðslan av 
patentmerktu trollemmunum 
kann nú av álvara byrja í 
Vági

Heim atíðindi 6

Smásolan økist 
við 130 mió. 
um árið
Privata nýtslan hevur øftur 
tikið dik á seg, og vit brúka 
nú 260 mió. meira árliga í 
smásolu enn vit gjordu fyri 
tveimum árum síðan. 
Hækkingin liggur um 20 
prosent.

Heimatíðindi 4

Svínoyingar 
mugu enn 
nýta Másan
Strandferðslan er nú av álv- 
ara farið at arbeiða við 
nýggjum skipi fyri farleiðina 
til Svínoyar og Fugloyar. Enn 
ganga nokur ár til ætlanin 
verður framd í verki, men 
komandi ár er peningur játt- 
aður til forarbeiðið

Heimatiðindi 6
Strukur i vindi av útaynningi, 

15 m/a. Ælaveður. 
Sj-umapart in sunnan ng 

landsynningur. Hitin li-6 stig.
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Utlandið dregur 
Hans Fróða

Kina og nógvir aðrir ung- 
ir føroyakir fótbóluleik- 
urar hevur 23 ara ganili 
HH- og landHlióaleikarin 
Hana Fróði Hanaen ein 
dreym um at koma víð- 
ari enn tuð, sum lørnysk- 
ur fótbóltur kann bjóða.

Fyrr í ár hevur hann 
verið bæði í danska 
Superliga í'elagnum AB 
og skotska I Vemier 
League liðnum Mnther- 
well og roynt seg. Men 
eins og hjá so mongum 
øðrum livdi royndartíðin 
í stnru feløgunum ikki

upp til vónimar. Kftir at 
hann vur komin heim 
aftur úr Skotlandi í 
summar lovaði hann, 
ongantíð at fara avstað 
aftur, men nú er støðan 
broytt, og í junuur man- 
aði ætlar hann sær til 
Onglands at royna seg.

Lesið áhugaverdu 
samrøðuna við Hans 
Fróða Hansen í ítrótt- 
inum í blaðnum í dag.
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Tingmenn skulu á 
evnisdøgum um V&B
Tingmenn vita ov lítið 
um arbeiðið hjá Vakt- 
ar- & Bjargingartæn- 
astuna og hví neyðugt 
er við nýggjum vakt- 
arskipi tískil skulu 
teir á evnisdøgum 
kunnast um ætlanir- 
nar.

Bygging av nyggjum skipi 
til Vaktar- & Bjargingar- 
tienast una fekk nógva um- 
røðu á tingi eins og ætlanin 
at leiga Beskytteren.

Ilelst vistu tingmenn 
ov lítið. T í skal skipast fyri

nøkrum evnisdøgum, sigur 
Jørgen Niclasen landsstyr 
ismaður, sum m.a. umsitur 
V&B.

Jørgen Niclasen hevur 
longu gjørt greitt, at eingin 
nýggjur sáttmáli um nýtt 
vaktarskip verður undir- 
skrivaður i ár, og at tað 
neyvan heldur verður 
gjørdur nakar leigusátt- 
máli við donsku sjóvetjuna 
um Beskytteren

- Vit mangla framvegis 
fleiri upplýsingar um Be- 
skytteren, m.a. hvussu ein 
leigusáttmáli skal siggja 
út, sigur Jørgen Niclasen.
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Runavík missir 426.000 kr. tí 
oljuinntøkur skulu javnast
-  At gera slíkar broytingar 
í skattalógini er ikki í ætt 
við borgarligan politikk, 
men er reinur sosialistisk- 
ur planpolitikkur. Tí eigur 
uppskotið at fara aftur 
hagar, tað er komið, sigur 
J.ákup Lamhauge, býráðs- 
formaður í Runavík

S n o r k i B e e n d ________________

Uttan at spyija kommunumar er 
lundsstýrið komið á ting við 
hroytingum í skattulógini. sum 
fara at minka munandi um inn- 
tøkurnar hjá fleiri kommunum. 
<)g enn einaferð ki nmr^J^ti i 
sern illa við hjá UámuntvSurn just 
hava lagt flíggjara-tlanina fyri 
199».

Men tær em  so liðandi vorðnar 
vunar við hetta: Fyri eiiuim ári 
síðani kom eitt líknandi uppskot 
fram fyri peningastovnur og 
tryggingarfýritøkur. Nú er komið 
eitt annað, um kommunuskatt 
fyri m.a. oljusølufyritøkur og 
vinnurekandi grunnur.

I ietta uppskotið er fallið mong- 
um liorgarstjórum fyri bróstið. 
Teirra millum telist Jákup Lam- 
hauge, borgarstjóri í Kunavík.

Verður hildið fram a henda 
hátt, kennir tnð at hava drepandi 
ávirkan á framtakshugan i teim- 
um kommunum, sum gjøgnum 
árini hava lagt stóru orku í at 
menna vinnulívið á sUiðnum, sig- 
ur hann i viðtnerking til hetta 
seinasta átakið frá landsmynd- 
ugleikunum.

Fyri Kunavíkar kommunu 
verður her talan um eina lækk- 
ing i inntøkumjm upp á 426.000 
kr. næsta ár -  úr 450.000 kr. og 
heilt niður i 24.000 kr.

lakup Lamhauge vísir á, at tað 
ikki er fyrsLu farð at slíkt hendir.

Fyri júst einum ári síðani 
hendi tað sama. Tá kom lands- 
styrið við bmytingum í skattalóg- 
ini, beint aftaná at kommunur- 
nar høvdu lagt flggjarætlan sina 
fyri komandi árið.

Hesar broytingar høvdu sjálv- 
andi stóra ávirkan á tær einstøku 
kommunurnar, tá peningastovn- 
ar og tryggingarfyritøkur, sum 
áður høvdu Isirið skatt til heim-

staðarkommununa, nú skuldu 
rinda kominunuskatt javnt til alt 
landið, býtt lutfalsliga eftir fólka- 
talinum.

- Við einum pennastroki tók 
landsstýrið, sainan við tinginum 
stig til hesar broytingar, uttan at 
kommunumar fingu høvi at við- 
gera málið frammanundan.

-  Ja, vit fingu ikki eingang høvi 
at koma við nøkrum viðmerking- 
um til málið. Og nú gera teir tað 
sama umaftur, sigur Jakup Lam- 
hauge.

Tá uppskotið um hesar broyt- 
ingar uppskot nr. 68 -  var til 
viðgerðar i ftggjamevndini, 
ynskti minnilutin, Lisbeth L. Pet- 
ersen ur andstøðuni og Jákup 
Sverri Ka«s úr samgonguni, at 
strika orðini telesamskiftiflfyri- 
tøkur og oljusølufyritøkur

Men ta uppskotið var til 2. við- 
gerð friggjadiigin fall hetta broyt- 
ingamppskotið. í dag kl. 13:30 
kemur uppskotið til 3. og enda- 
ligu viðgerð, og verður tað sam- 
tykt, fer tað at raka nógvar 
kommunur kring landið.

Hesa ferð er talan um telesam- 
skiftisfyritøkur, oljusølufyritøkur

og vinnurekandi grunnar suin 
skulu rinda kommunuskatt býtt 
javnt um alt landið tað er: til 
heimstaðarkommununa á jøvn 
um føti við allar aðrar kommun-

Fyri Jákup Lamhauge er ikki 
trupult at ímynda sa*r, hvøijar 
avleiðingamar verða: Kin komm- 
una við 2.400 ibugvum á stødd 
við Kunavík hevur eftir verandi 
skattalogeina inntøku fráoljufel 
agi upp a 450.000 kr.

Men við a-tlaðu bmytingini fer 
hetUi at hava við sær, at sama 
kommuna bert fær 24.300 kr.. tn 
býtt er javnt við hinar føroysku 
kommunumar.

- Og her eigur ein heldur ikki 
at gloyma, at hc'inistaðarkoinm 
unan ht*vur ávísar skvldur mót- 
vegis ojjufelugnum, sum eisini 
kosta pt*ning -  útreiðslur, sum 
aðrar kommunur ikki hava.

-  Tí kemur heimstaðarkomm 
unan at vera verri fyri enn aðrar 
kommunur, sigur býráðsformað- 
urin i Kunavik.

Jákup Lamhauge hevur eisini 
ilt við at skilja, at sokallaðir borg 
arligir tlokkar leggja navn til

slíkan skattapolitikk. Kftir hans 
ara meting er hetta als íkki borg 
arligur (Kilitikkur

-  Slikur |xilitikkur er als ikki í 
ætt við borgarligan (xilitikk yvir- 
høvur, sum hann rnálber seg.

Hetta er tvørturimóti reinur 
sosialistiskur planpolit ikkur, 
sum flestallir rætthugsandi polit- 
ikkarar venda sær fra fra.

Hann spyr ti eisini eflir, hvat 
næsta stigið verður. Skulu nu 
inntøkurnar fra flakavirkjum. 
alivirkjum, rækjuvirkjum, fiska 
mjølvirkjum, reiðaravirkjum og 
øðrum virkjum nú javnast ut um 
alt landið - oansa*ð hvør hevur 
havt útreiðslur i samhandi við 
virkaemið ellu ikki

- l 't  frá hesum er eydsa*ð, at 
henda gongđin kemur at hava 
drt'pandi avirkan á framtaks 
hugin i teimum kommunum, 
sum hava lagt stóra orku i at 
menna vinnulivið á staðnum

Kg vóni tí, at tingfolk koma a 
aðrar og l>t*tri tankur i hesum 
máli, og sendu uppskotið aftur 
hagar tað er komið, sigur Jákup 
l.amhauge.

M eira  jó lapostu r  
enn í íjo r
R a n d i  Ja c o b se n

Nøgdirnar av jolaposti 
eru eitt sindur størri í 
ár enn í fjør, tí tað er 
komið heldur meira av 
posti til Føroya i ár, 
sigur Hendrik Thoms 
t;n n marknaðnrdcild 
ini hjá (Mistverkinum.

Tað koma to ikki so 
nógvir jólapakkar sum 
áður. Orsøkin kann 
vera, at nú ferðast vit 
meira, og einki er for- 
kunnugt longur at fáa 
úr útlondum.

Jólakort verða fram- 
vegis sc*nd. Munurin 
er bara, at tey fægstu 
nú skriva opin jóla- 
kort, tey flestu eru í 
brævbjálva.

Nógv verður arbcntt 
yvir hesar dagarnar á 
|M>sthúsu!ium. Post- 
fólkini, sum byrja tíðl- 
iga og plaga at hava frí 
tíðligu, arbeiða nú

longur út á dagin, og 
teir føstu avloysarar- 
nir arbeiða eisini allan 
dagin.

Tað stóra trystið á 
posthúsunum verður 
av i morgin, tí tað er 
scinusti clagur, at post- 
ur verður lM>rin út fyri 
jól. Tað vil siga, ut 
lirøv, sum verða latin 
}Mistvc*rkinum i dag, 
skuldu verió horin út í 
morgin.

Herfyri stóð nógvur 
føroyskur postur í 
Keypmannahavn. 
Iæygardagin eydnað- 
ist at fáa tvey tons 
heim við flogføruin, og 
tvey tons koinu eisini 
sunnudagin. 1 gjár 
stóðu 600 tons eftir, og 
tcy komu væntandi 
heim rættstundis til 
at verða borin út fyri 
jól.

Mynd: Kinnur

T A X I (manning úr Moira)
ryi Malan Eyðunsdóttir
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í j ^ . b a n d  (MNL)
Wild Child

Diskotek
v/ dansarum
Atgongumerkir á kr. 130. 
í forsolu í 3'aranum  og 
SHELL-stoðum  kring landið
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