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Johan Moríensen. stióri á Marr & Co:

Ein ólukka lata
vit Fiskasøluna
selja allan fiskin
-Avtakið Føroya Fiskasølu í verandi líki og setið ístaðin
snuxrri profittorienterandi søludeildir á stovn á teimum einstøku virkjunum sigur stjórin á ýiskasølujyritøkuni, Marr &
Co., Johan Mortensen.
Hann heldur tað vera í lagi at sanera virkini í eitt
framleiðslufelag, meti vísir samstundis á stóra vandin við at
lata Føroya Fiskasølu søluna upp í hendi.
-Førova Fiskasøla hevur sovið í meira enn 10 ár. Hon
hevur einki gjørt fyri at skapa áhuga fyri Føroyum og
føroyskum fiski sigur Johan Mortensen í samrøðu við
Tíðindahlaðið Sosiali n.
Johun Moriensen er stjón
á eini av leimum gomlu
fiskasølufyntøkunum utlan fyri Foroya Fiskasølu,
nevnihga Marr ác Co
Hann kann i ár halđa 20
árs jubilcum sum hskas«>lumaður.
Sjalvur sigur hann. at
Marr & Co siendur tyri
fríari solu av fiski og hevur hann hevur verið við í
utvikhnginum av sølu av
fiski í Føroyum í mong ár.
-Eg havi ongantíO upplivaO eina so undarliga UO
sum í dag hesi seinastu 20
ármi sum sølumaður sigur
Johan Mortensen.
ViO hesum sipar hann
fyrst og fremst til ein so
javnt vánaligan marknað.
ÚtlitiO sær ikki gott úl.
Sjálvur dugur hann ikki at
síggja nakran glolta á
marknaOinum komandi
tvey ánm.
Johan Mortensen metir
íkki. at vit koma upp á
sama prísstøði. sum vit
høvdu áður. Og hann
heldur ikki. at ein øking i
veiðini fer at fáa serligan
týdmng fyn Føroyar.
-Um vit so tiska
100.IXX) tons av fiski. so
fer tað neyvan at bøta
munandi um veruligu
kreppustøðuna í samfelagnum. TaO fer kanska at
gera. at framleiOararmr
klára at xna víOari, men
lað fer íkki at hava munandt ávirkan á sjálvan
samfelagsbúskapin.
HOttanln c y s ta n ífrá
Hann vísir til gongdina í
Eystureuropa. sum hevur
og fxr enn støm ávirkan á
okkum. Um miOjan mai
verður ein sera stór fiskivinnuframsýnmg í Sankta

Pa-iursborg í Ruslandi.
Helta er tann tyrsta eystvest fiskivinnuráðstevnan,
sum verður hilclin, og á
hesi ráftstevnu fara sera
stórar nogdtr av fiski at
verða bjóðaðar Iram a%
tLimumfyrrverandi
kommunistisku
londunum, sum hungra
e ftir
frc m m a n d u m
gjaldoyra.
Bara í 19ól útfiuitu tey
eystureuropeisku londim
10 mill. tons. av fiski. Útflutningurin av fiski bara
økist, nú liskunn er viO at
gerast ein av høvuðsinntøkukeldunum av fremmandum gjaldoyra hjá hesum londum.
Nú eni hesi lond so eismi farin at góOska tiskin
meira. Johan Mortensen
bcr tí av álvara ótta fyn
teimum stóru nøgdum av
fiski hesi londini fara at
útflyta í næstu framtið eisini.
TaO, sum hendir í dag.
er bert byrjanin, og hon
hevur longu skelkað allan
marknaðin. So ein kann
bara ímynda sær, hvussu
verður í framtíOim.
Hesi londini tosa nú
eisin i um góOskaOar
vørur. So talan er um eina
sera sera vandam ikla
gongd fyri Føroyar.
Eisim eru londini fann
at hugsa um aling. so hetu
talar íkki gou fyri Føroyar
heldur sigur Johan Monensen.
Alt heua cr komiO síOam Múmrin fall.
Johan Mortensen heldur
ikki, at vit hava loyvi til at
argast inn á russar ella
onnur lond eystanfyri fyri
verandi gongd á fiskivinnuøkinum. Tey royna

bert at troyta
fríu
marknaOarskipanina, og
her hava hesi lond ein
hóp av fyrim unum
f ra m u m
okkum :
ómetaliga stórar nøgdir av
tiski, eitt lønarlag, sum
hggur scra lágt o.a.
VOflJ kefldlf fyrr
Stjórin í Marr & Co
heldur taO vera spcll, at vit
Johan Moriensen. stjóri á Marr Jí Co -flevtii Fiskastlan verið ai stzr komin, tá
føroyingar skulu hava
nógvir pengar vóru til. hevði hon keypt upp framleiðarar av góðskaðum vtrum,
Sp i l t
okkum
roykivirki. dtstrihuiorar ol. inntin fyri E f Mynd Kalmar
møguleikarnar, tí høvdu
Vit g jø rt fløgur í
er gjørt har hesi scinastu
M ortensen víðari,
al
íraintíðina, so varð støðan
selt lær víðari.
árini.
sleppur Føroya Fiskasøla
helstein onnur
Fiskasølan hevur ikki
M cnninir aftan fy n
íkki at selja fyri øll
-Fyrr vóru Føroyar
verið
virkin í hesi
virkini, so kann hon tað
Føroya Fiskasølu hava
heimskendar eill nú fyn
menning.
Styrkin hjá
sama gevast. Hann segði
sovið á koddum, suni eita
sallfiskin. í dag eru vit
Fiskasøluni var fígging,
cisini, at verða virkim í
tvingsulssølur, ráfískanærum ókcnd á altjóða
men tað er cisini horvið,
fram -lc iðslufelagnum
grunnur ol.
m arknaðinum . Føroya
nú Fiskasølan ikki skal
likin úr felagnum aftur, so
ViO hesum skipar Johan
Fiskasøla hevur soviO í
fíggja goymslur longur.
skulu tcy vcrða tvingað at
Mortensen til sølumennmeira enn 10 ár. Einki er
Johan Mortensen heldvera lim ir í Føroya
ínar og sljórarnar í fyngjørt fyri at skapa áhuga
ur, at tað cinasta rætta er
fyn Føroyum og føroyskFiskasølu.
tøkum.
al
a v ta k a
F ø ro y a
um
f is k i.
HevOi
Fiskasølu.
Hvat
Fiskasølan veriO at sær
viðvíkur saneringini av
komin, tá nógvir pengar
Kunna brúkaran
fiskúdnaðinum, so heldur
Burtur við
vóru tit, so hevði hon
Johan Mortensen heldur,
hann hana vera í lagi men
keypt upp framleiOarar av
hóast úiliiið er vánaligt, at
vísir á, at tað má vera so,
monopolí
g ó ð sk a ð u m
v ørum ,
lað kortini altíð fer at vera
-Men hvørjir eru so
at hvørt virki sær hevur
roykivirki, disuibutørar
sína cgnu søludcild. Hetta
brúk fyri føroyskum fiski, okkara møguleikar í dag7
ol. innan fyri EF. Tá cru júst tær royndir vit
-Tað er ótrúliga torført
tí hann er so góður.
høvdu vit ikki verið - hava gjørt hesi scinastu 20
-Men eg haldi, at tað
at kappast ímóli U' bfiiga
solciðis sum støOan cr í árini Fiskasølan hevur
áui at vcrið gjørt eilt nógv
fiskinum úr Eystureuropa.
dag - ein meira ella minm
dominerað søiuna og harTað er eitt stórt afturslig støm arbeiði fyri at kunna
anonymur rávøruleveransum at fara aftur í miðbrúkaran um Føroyar.
við eisini framleiðsluna.
dørur.
øldina. um saneringin ber
Meðan norðmenn gera eiu
Nú at lata Fiskasøluna fáa
í sær, at Føroya Fiskasøla
einkarræ tt til at selja
sera stórt arbeiði á hesum
nú aftur skal hava eina
fisk in
h já
n ý g g ja
øki eitt nú við framFÍSkSSBl3fl lítið Vifkill
monopollíknandi støðu.
framleiðslufelagnum cr at
sýnmgum hendir einki hjá
Johan Mortensen sigur, at
Upp á fyrispuming um
venda aftur til miðøldina.
okkum. TaO einasta úteingi stig cru tikin frá
-Eg haldi ikki tað er
lendingar kenna til Førvit ikki eru ov fá til at
Fiskasøluni at broyta hesa
ræu av einum nýggjum og
oyar er negativ umtala um
hvør skal selja sigur Johan
syrgiligu gongd.
Tey
stórum ffamleiðslufelag at
M ortensen, at tíðin er
grindadráp og vánaligan
tvinga øll virkini til at lata búskap.
virki, sum hava brolið upp
fa rin
f rá
stó ru m
um arm ar og roynt
eitt nú Føroya Fiskasølu at
HyggiO bara eftir Førsamtøkum.
nýggjar leiðir eitt nú
selja. Tað má vera kappoya Fiskasølu. 011 fiaka-Vit mugu lata tey størri
Tvøroyrar Flakavirkt og
ing um søtuna.
vinnan liggur í skeljasori.
virkini sjálvi sleppa at
B acalao hava sjálvi
Bjarti Mohr segði á
Tað má vera eiu ótrúliga
menna feska útflutningin
útviklað sínar vørur og
aðalfundinum, sigur Johan
vánaligt søluarbeiði. sum
og góðskingina.

T íð ind ab laftift

-Kansi lú geva okkum
irý boð upp á. hvussu vit
best steppa burtur úr
kreppuru?
-Avtakið Føroya Fiskasølu. Lauð størri virkini
sjálvi taka sar av søluni
og lauð okkum grciða úl
landinum Irá. hvat vit
kunnu Vit ciga at arheiða
profcssionclt og proíitoricntcrað viO sølu fyn
eygað.
Johan Mortensen hcldur vit hava fleiri
fyrimunur fram um t.d
eysturlondini. lí vit eru
vanir at arbciða við fiski
vit tosað málið og eru
integrcraður partur av
Europa
Stjórin á Marr <St Co
sigur víðari. at høvuðscndamálið hjá Fiskasølum
hevur allar dagar venð at
slcppa s*r av við aðrar
útflytarar og menn. sum
hugsa kreativt. Nú at
leggja alla ábyrgdina yvir
á Fiskasøluna kann enda
við eini vanlukku. tí leir
eru ikki menn fyri at selja
okkara fisk.
Eg haldi eisini, at
stjórauppgávan í Fiskasøluni alt ov oftani hevur
vcrið misskilt. ístaðin fyn
at reka poliúkk
áttu stjóramir at
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Eitt úrslit av sølupohiikkinum hjá Føroya
Fiskasølu er at Føroy
ar í dafj er etnki minni
enn em meira ella
minm anonvmur rávøruleverandørur

lagt seg eftir at selja fisk
og cinki arinað
Tað, sum altíð hcvur
vcnð galið í Føroyum. cr
søluliðið, og lað hevur
ongantíð venð so vánaltgt
sum hesi scinastu arini
leggur hann aftrat.

Uppboðsssla
i tflkum tima
-Men hvat við tykkum
sjálvum ’
Vit hava roynt at striðast fyn bara at yvirliva.
Ein hcvur onganuð kunn
að gjørt nakað konstrukuvt søluarbciði. ti tað
hevur vcnð so torført at
fingið fisk at selt. Fiska
sølan hevur ratt og sla-tt
lagt hald á hann hcldur
cnn al lata virkini selja har
tey fáa mest fyn fiskin.
Tí heilsi eg gleðiliga, at
uppboðssøla er komin á
Toflum. Hitt við styring
og tvangsinnicgging er
tann tíð

Johan Moncnscn hcldur
tað vera skeivt bara at
finnast at Mcn hcvði
onkur vilji venð ul at
staðið saman, so høvdu vit
við heimsins besta fiski
kunnað fingið nógv meira
burtur úr.
Hvi ikki hugsa stivrri
Hví ikki hava framsyningar í Pans, Milano. Kom
osfr. Hví ikki gcra eitt
gastronomiskt institull i
Føroyum. hagar vit kunnu
bjóða góðum altióða

gcstakokkum arhciði og
gcra nakrar tøroyskar
fiskarjruir. sum kunnu
niarknaðartørarst um alla
vcrðina.
Bara fyn 15 árum siðani vóru vit nógv meira
intcmationalir
Tað er skipanin sum
treingir til eina juslcnng
og sancnng.
Tað er so cinkuli. Vit
skulu skapa og tramlciða
cina vøru og sclja hana
við vinm ngi
Johan

M o rte n s e n
h c ld u r
uppNvðssøluna a Toltum
vcra ckscmplariska og
hcldur, at hon íer at visa
vcgin. Eg vóm. at mcnn
sia n d a
sam an
um
upt>Niðssøluna. ti har hcv
ur tú txr friu marknað
arkrctlirnar Bara lað at
teir broyttu stvluiiðimar til
scinnaparlm fyn at laga
seg ul vinnulivið, visir. at
har hevur tu eitt organ.
sum bcinanvcgin virkar.
Johan Mortcnsen sigur

al cnda. at uðin er tarm Ira
tr koopcrativa tankanum
Støðan hjá llakav trk lunurn
cr ciu ursht jv n vjruliga
sølupolitikkrnum

Avtakið ti Føroya
I i-kasølu i nuvexandi liki
og setið i staðin minni
profittorienteranđi søludcildir á stovn i cinstøku
virkiunum
jan

Leggia vit ikki til brots í oliuvinnuni nú:

Gerast Føroyar
luxus ellisheim
-Skulu vit bara dúva upp áfiskivinnuna, so verða Føroyar
sum frálíður eitt avanserað luxusellisheim, har alt tað unga
fólkið er farin av landinum, og har tað sita eftir menn, sum
skriva søgur um gamlar dagar. Tað verður eitt land uttan
framtíð sigur Johan Mortensen. stjóri iMarr & Co.
Hann heldur, at vit beinanvegin eiga at fara inn í oljuvinnuna og í hesum sambandi fer hann saman við øðrum í
vikuni undir at stovna felagið "Føroya Oljuídnaður". Tíðindablaðið Sosialurin hevur tosað við hann um m.a. tetlaninar við
hesum nýggja felagnum.
Tað einasta altemativið,
sum
kann
b jarg a
Føroyum, er oljan - heldur
f hvussu er Johan
Mortensen. í tí sambandi
arbeiða Johan Mortensen
og aðnr við at stovna ein
vinnufelagsskap, sum skal
arbeiða við eini komandi
oljuvinnu.
-Vit mugu í gongd nú.
011, sum hava áhuga fyn
hesum, skulu vera við sigur Johan Mortensen.
Ætlanin cr at kalla samtakið Føroya Oljuídnaður
Allir einstaklingar,
kommunur, vinnulívsfólk

og onnur, sum hava áhuga
fyn oljuvinnu kunnu vcra
við.
-Tað má ein altemativ
vinna til. og her meti eg
bert oljuna sum cin møguleika. Gera vit einki í Føroyutn og bara lata standa
ul og bíða, so søkka vit
bara longur og longur niður í avgrundina.

Byrla nu
Johan Mortcnsen vónar, at
oljuráðleggingamevndin
kemur til ta greiðu niðurstøðu, at vit skulu byrja
her og nú.

-Men tað eru nógv við
mær, sum bera óua fyri, at
hetta teir arbeiða við er
eitt 10 ára projekt, og tí
kemur einki at henda
lcggur hann aftrat.
-Men eru olja og Føroya framtíð tkJu stór álvarsmál. at ein eigur at
fyrireika tað val. áðrenn
ein gevur grønt Ijós?
-Tú kanst etsini fyrireika teg so v sl, at alt
samfelagtð doyr út, áðrenn tær mongu nevndimar
cru lidnar við síu arbeiði
Taka vit onnur lond t.d.
Bretland, so er har cin

-Uvørki vinnulívsmenn ella polttikarar sum hava havt fingrarnar all ov langt
framrru í ivasomum projektum. skulu hava nalafl vifl oljuunnuna ai gera Her skal
eitt nýll og ungl irttarhfl sleppa framat heldur Johan Mortensen. stjón
oljuvinna, sum alla uðina
skundar undir gongdina sum trýsúr á. soleiðis at
ncvndir ikki slcppa at
steðga einum nátúrligum
útviklingi. í Føroyum
hava nevndirnar alt at
siga, og tá einki trýst
verður lagt á tær, so
kunnu lær gera sum tær
vilja. Og hetta kann
merkja, at eingin gongd
kemur á yvirtiøvur
Og lað er hetta. sum
m.a. er endamálið við
nyggja oljusamtakinum
Tað skal royna at skunda
undir og fyrireika eina
komandi oljuvinnu í Føroyum
-Skulu vit bara dúva
upp á fiskivinnuna. so

verða F øroyar sum
frálíður eitt avanscrað
luxusellishcim, har alt tað
unga fólkið fyn langan tið
síðant er fa n ð av
landinum. og menn sita
og sknva søgur um
gamlar dagar
Tað verður eitl land
uttan framuð

Latlð tey ungu
sleppa framat
-Men skihr tú ikkt tey fólk
sum síggja. hvussu illa vit
hava handfarifl okkara
fiskaslovnar nettup vifl at
gera ait ov stórar íløgur
eftir stuttari tifl og sum
siga. at nú má annafl slul
fáast á?

-Jú. Tí c n cr púra
samdur um. Og ú hakli cg.
at hvørki vtnnulívsmenn
ella poliukarar. sum hava
havt ftngrarnar alt ov
langt frammi í ivasomum
projcktum, skulu hava
nakað við oljuvinnuna ai
gera. Her skal eiu nýu og
ungt æ ttarlið sleppa
framat.
jan

