
   Ung horsensianer med
fornem karriere i Afrika

Direktør Kaj Myrfeld staar for indkøb af 40.000 tons fisk om 
aaret i Liberia

Direktør Kaj Myrfeld
En ung horsensianer, der har 

gjort karriere I udlandet, er for ti-
den hjemme paa ferie. Det er den 
34-aarige direktør K a j Myr f el d, 
Liberia. Han havde været beskæfti-
get i fiskebranchen herhjemme, da 
han i 1959 rejste til Grønland og 
fik arbejde hos amerikanerne paa 
Thule-basen. Han forfremmedes 
senere til kørselsleder og blev saa 
leder af en rejefabrik i Godhavn og 
senere af en tilsvarende 
virksomhed i Christianshaab.

I 1965 blev han direktør for SA-
fisk i Skagen, men læste saa en 
annonce i et jysk blad om en 
stilling som produktionsleder 
for et stort fiskerifirma i Liberia. 
Den 1. februar 1966 afrejste han, og 
han overtog en stilling, hvor han 
skulle varetage produktionen og 
staa for Indkøb af ikke mindre end 
40.000 tons fisk aarligt. Et halvt 
aars tid senere blev han direktør 
for firmaets afdeling i Liberia, hvor 
han endnu er. Det er et afrikansk 
selskab, som arbejder i hele 
Vestafrika.

15 store fabrikstrawlere
— Vi har ikke selv skibe, men 

chartrer store fabrikstrawlere paa 
2-4000 tons, som fisker ved Syd-
amerika og ud for bl. a. Senegal 
og Angola, fortæller Kaj Myrfeld. 
Fisken presses i store blokke og 
sælges til den lokale befolkning i 
Liberia, Sierra Leone og Nigeria. 
Der er udbygget en frysekæde, 
hvorfra fisken distribueres. Jeg er 
meget glad for at være I Afrika. 
Det er interessant at arbejde med 
distribution og produktion af det 
billige protein-produkt, som fisk 
er.
Fisk sælges billigere i Afrika end i 

Europa, fordi vi arbejder med saa 
store kvantiteter, og fordi detail-
distributionen er meget billig. Vi 
har fiskesorter som makrel, heste-
makrel (som ogsaa kendes, men 
ikke spises herhjemme) samt en 
række f iskesorter, der ikke er 
kendt herhjemme. Vi har prøvet at 
købe sej og rødfisk i Tyskland, men 
afrikanerne kunne ikke lide dem.

Vi disponerer over ca. 15 sto-
re fabrikstrawlere, saa der er
nok at se til. Firmaet beskæfti-
ger i Afrika ca. 30 europæere
og omkring 1000 afrikanere- Af-
rikanerinder, de saakaldte ma-
mier, staar for detailsalget.
Langt de færreste kan læse el-
ler skrive, men de bedste af
dem omsætter alligevel for 5-
6000 kr. om dagen til 40-50
forskellige smaahandlende. Ma-
mierne faar kredit hos os og gi-
ver selv kredit til deres kunder
fra om morgenen til om aftenen-
Alligevel er pengesagerne altid
helt I orden- Det er imponeren

dre lande. Den lokale, 
mindrebemidlede del af 
befolkningen spiser fisk syv dage om 
ugen. Fisk er billigere end kød, og 
afrikanerne sætter pris paa fisk. 
De koger den og hælder den og 
vandet over kogt ris tilsat kraftige 
krydderier.
Der er 14 forskellige nationalite-
ter ansat i firmaet. Mit arbejde 
medfører, at jeg rejser meget. I 
aarets første syv maaneder har jeg 
haft 123 rejsedage, bl. a. til hele 
Østen og til Østeuropa for at sikre 
chartringen af fabrikstrawlere. Alt 
ialt er det et levende og afvekslen- 
de arbejde, og jeg har vænnet mig 
til den afrikanske varme, slutter 
direktør Myrfeld. P- N.

de.

De urolige forhold
— Er der ingen vanskeligheder 

paa grund af de urolige forhold I 
Nigeria ?
— Jo, og det har medført, at vore 

frysehuse i Biafra har staaet 
tomme de sidste tre maaneder. Vi 
prøver nu at afsætte produkterne i 
an-
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