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Tax Free-skipanin fæ r
útlendingar at keypa føroyskt
Um miðjan juli í 1994
varð Tax Free-skipan
setl í gildi í Føroyum,
so útlendsku ferðafólkini, sum koma hendavegin, leggja meiri
pening eftir sær. Nú
tvey ár seinni sæst, at
skipanin hevur givið
úrslit.
EM IL L. JACOBSEN
Síðani skipanin við Tax
Free varð sett í gildi i I v>r
oyum um miðjanjuli ld94.
cru útlendingar eftir iðllum
at doma farnir at leggja
meiri pening eftir sær, enn
teir gjørdu. áðrenn henda
skipanin varð sett i verk
iákup Jakobsen. sum eig
ur J J Harratoyí miðbýnum
í Havn, sigur, at hann so av
gjørt hevur merkt, at út
lendsku ferðafólkini brúka
meiri pengar, tá ið tey eru í
Føroyum. enn tey gjørdu
fyrr
Hann sigur, at J.J Harra
toy hevur selt fyn umleið
30.000 krónur Tax Free. og
hann ivast ikki í, at útlend
ingar keypa fyri mangt slíkt

Tað eru jú ikki øll. sum gera
nýtslu av skipamni.
Jákup metir, at hjá honum útlendingar tilsamans í
ár hava keypt fyri 50.60.000 krónur

Førovsku klæðini
ganga best
Tað eru serliga klæðini,
sunt eru evnað úr tøroyskum tilfari. sum útlendingar
keypa
F.g má viðganga. al tyrr
var eg ein av teimum, sum
søgdu, at útlendingar ikki
keypa mcir enn eilt hálvt
fransbreyð og ein litur av
mjólk, tá ið teir eru í Føroyum, men soleiðis er lað
ikki tongur. sigur Jákup Jakobsen.
Hann heldur, at tað eru
øðrvísi
ferðafólk,
sum
koma til landið i dag
Fyrr var tað mesl folk á
sukklum og við ryggsekki,
sum vitjaðu oyggjarnar,
meðan taðnúeru »meiraet
ablerað« fólk, sum koma til
lanđið.
Tað eru serliga fólk av
teimum slóru ferðamanna
skipunum,
sum javnan
koma á Havnina, sum brúka
pengar upp á klæðir. ið eru
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keypið hetta ber kortini
bert til, um keypt verður
fýrí í minsta lagi 300
krónur
Tá ið teir fara av landinum, vísa teir hesa kvittan og fáa M VG ’ið aftur.
1 Føroyum eru tvey
støð, har tað ber til at fáa
Tax Free-peningin aftur
tað er hjá Flogfelag Føroya á tlogvøllinum í Vágum og umborð á Norrónu.
Uni Danielsen á Flog
felag Føroya metir, at í
Qi»r varð selt fyn góðar
fimm milhónir krónur i
Tax Free- vørum.
Hann metir, at talið f ár
verður tvífalt so stórt.
Út móti 140 handlar
knng landið selja vørur
Tax Free.

Svimjari funnin
deyður í songini

Jakup Jakobsen hevur merkt a søluni, at l ax Kree-skipanin hevur ringið utlendingar at brúka meira pening, tá ið teir
eru i Køruvum
Myiuí DtmLiDui
sermerkt tøroysk
Hesi fólkini eru væl fyri

Boringin í Lopra steðgaði herfyri. tí tekniskir
trupulleikar
forðaðu.
10 dagar seinni hyrjaðu teir aftur og sambært Arna Rosenkrans
Larsen hjá Dopas so er
alt komið í rættlag nú
og væntandi verður arbeiðið liðugt einaferð
um hálvan september.

figgjarliga, og hetta sæst so
eisini aftur á søluni hjá før
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Arbeiðið í Lopra varð
steðgað í góðar 10 dagar
Ame Rosenkrans Larsen
sigur viðari, at boringm í
l.opra hevur eina neyðætl
an. um ein ólukka skulđi
hent Henda neyðætlan fekk
grøna Ijósið frá Oljufyrisitingini um 10. juli.

42 ára gamla australska kvinnan Beverley Whitfield, ið vann
200 metra O L-gull í
1972, varð mikuđagin
funnin deyð í heimi sínum.

Sambært einum skrívi frá
Politinum, so hevði Whitfield seinastu tiðina venð
plágað av beinkrími (influensu).
Líkið
av
australsku
kvinnuni varð funnið í
songini heima í íbúðini náttina til mikudagin.

Intcrnetið hja Telefonverk
inum hevur fingið eina
spaka byijan
Fleiri virkir hava fingið
sær Intemet-samband. men
færri privatpersónar enn
væntað eru famir út netið.
sum um allan heim tekur
seg fram í stórum.
Andras Róin, telefon
verksstjón. sigur. at knapl
hundrað brúkarar eru nú

knýtir at teirra tænastu.
Einir 60-70 brúkarar
hava samband gjøgnum
Fróðskaparsetnð, og tí liggur samlaða talið á Intemetbrúkarum í Føroyum millum 150 og 200.
Telefonverkið aetlar ikki
at lýsa so øgiliga nógv við
Internetinum
komandi
mánaðimar Dentur verður
heldur lagdur á at menna
serkunnlcikan
Hetta er
neyðugt, tí menningin er
stór allatíðina, og verður
ikki fylgt við, so er skjótt at
gerast eftirbátur
Sum er, eru vit nøgdir
við at kunna bjóða netið út,
og i løtuni leggja vit okkum
eftir at veita kundunum ta
tænastu. sum er neyðug, og
finna eina optimala loysn
fyri stóru virkini. sigur An
dras Róin.
Tey, sum eru knýtt at
Intemetinum, brúka tað
heilt nógv Á Imjuni til Danmarkar er ferðsian eini 60

prosent av kapasitetinum.
men tað tykist ikki. sum al
netið er vorðin ein natúrlig
ur háttur at samskifta innanlands.
Andras Róin væntar kort
ini, at ferð fer at koma á
nýtsluna av elektroniska
postinum. og um møguligt
verður at tala. keypa og
flyta pengar um netið.
skuldi verið góður møguleiki fyn. at fleiri fara at
taka av Intemet-møguletkanum
Enn tjenar telefonverkið
ikki pengar upp á Intemetið. tí útreiðslumar hava higartil verið størri enn inntøkumar.
Hví so fáir privatir brúk
arar hava fingð sær samhand við netið. veit telefonverksstjórin ikki.
Kanska hevur upplys
ingin ikki verið nóg góð,
ella eru prísimir ov høgir
Tað er ilt at siga, sigur hann
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Bara galdandi hósdagin,
Jríggja
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Andras Róin, telefonverksstjóri
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Presidenturin f olym
pisku nevndini hjá Austra
lia. John Coates, segði um
Whitfield, at hon í longn tíð
hevði venð ein dyggur stuðul hjá olympisku familjuna í
Australia.
Við tjølmiðlafólk segði
C'oates, at hetta var harmiligt og eitt sera óvæntað tap
fyn olympisku rørsluna
Umframt gull í 200 metra
bnngusvimjmg við O L í
Múnchen, so vann Whitfleld bronsu í somu grcin á
100 metrum Við Comm
onwealth leikimar f Edinburgh í 1970 vann hon trý
gull- heiðursmerki.

ernet-kundar
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Arne Rosenkrands lærsen, projektleiðari hja DONt
í l opra

oyskum klædnahandlum.

Telefonverkið
hevur nú um 100
Síðan Telefonverk
Føroya Løgtings fór at
bjóða Internetið út í fe
bruar, hava knapt
hundrað virkir og ein
staklingar tikið av tilboðnum um teldusam
band við útheimin Ser
liga virkir hava áhuga
fyri netinum.

óvissa og tískil er torført at
siga ein ávísan dag Eitt nú
bonngin kann ganga skjótt
og tað kann ganga ógvuliga
seint.
Og nakað herfyri noyddist boringin í Lopra at
steðga. tí onkur motorur í
sjálvum torninum gekk fyri

Soleiðis virkar
Tax Free
j Skipanin við Tax Free,
sum varð sett i gildi i juli
1994. kom sum ein avI leiðing av, at MVG-skipanin kom fýrst í 1993.
M VG 'ið gjørdi klæðir
og aðrar vørur dýrarí, og
hetta hjálpti sjálvandi ikki
um søluna til utlendsku
ferðafólkini, sum komu
i hendavegin.
S
Sostatt varð Tax Freeskipanin, sum gav ferðafólkum M V G ’ið aftur, ta
ið tey fóru av aftur landinum, sett í gildi.
Tá
ið
útlendingar
keypa Tax Free-vørur í
Føroyum í dag, kunnu
teir. um teir biðja um tað,
fáa eitt slag av kvittan fyri

Borurin verður 3500
metrar undir Lopra
um hálvan se

Tað ber ikki til at fáa upplýst, hvussu langt niður bor
unn er komin í L.opra. Ame
Rosenkrans Larsen sigur
orsøkina vera, at oljufeløgini hava goldið fyn at vera
við i boringini. og tey vilja
ikki, at hesir upplýsingar
skulu út.
- Gongur alt eftir ætlan
im og vit bora niður á 3500
metrar. sum ætlanin er, so
eru vit lidnir um hálvan sep
tember, sigur Ame Rosenkrans Larsen
Hann leggur eisini dent á,
at í slíkari bonng er nógv
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