Olav har blikket rettet mod computeren, hvor en nyhedsmail fra Kopenhagen Fur i det samme tikker ind i
mailboksen.
”Åh nej, nu er der også smittede besætninger i Ringkøbing, Holstebro og Skjern.” Han ryster benægtende
på hovedet og taler så lavt, at Jytte næsten ikke kan høre
det. ”Det her kan gå helt galt.”

Olav og hans kone, Jytte, er ved at gøre klar til at pelse på deres
minkfarm ved Hobro, da statsminister Mette Frederiksen indkalder til pressemøde. På et splitsekund sker det, de ikke i deres
værste mareridt har forestillet sig. Alle mink i Danmark skal
slås ihjel hurtigst muligt. I dagene, der følger, oplever familien,
at hele deres livsværk bliver smadret.
DEN SIDSTE MINK – HISTORIEN OM MINKSKANDALEN
er familien Kristensens ærlige fortælling om den skelsættende
beslutning, der ramte minkbranchen, mens corona rasede i
Danmark, og de konsekvenser den fik, ikke bare for familien
Kristensen, men for alle minkavlere. Det er også historien om
at klare en krise, der helt uventet kommer udefra, og om at turde tro på, at fremtiden byder på nye muligheder.
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FORORD

TA BTE LI VSDRØM M E


Den 4. november ændrede vores liv sig drastisk. Det var den
dag, statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde og
meddelte, at regeringen havde besluttet, at alle danske mink skulle aflives. Fra at have haft politisk opbakning som erhverv følte vi
os pludselig nærmest kuppet og udskældt.
Den kaotiske tid, der efterfølgende fulgte, var tynget af store
følelser som sorg og vrede over det, der skete. Mange avlere blev
udelukket fra selv at tage del i deres egen nedlukning, fordi deres
dyr blev smittet med corona. Vi var en af de heldige avlere, hvis
dyr ikke blev smittet, og vi kunne derfor selv få lov til at være med
til at aflive minkene og lukke ned. Selvom vi selvfølgelig ville have
ønsket, at præmissen ikke var, som den var, betød det alverden for
os. For når noget afsluttes, er den bedste måde at sige farvel til det
på at være med, indtil det allersidste er gjort.
Havde vi bare vidst, hvad vi ved i dag, havde vi måske som
branche råbt højere sammen med Kopenhagen Fur, så vi fra begyndelsen havde slået hårdt ned på udbrud af smitte. Måske kunne vi ad den vej have reddet nogle dyr. Om branchen havde fået
lov at overleve i det længere perspektiv, ved ingen. Men vi ved, at
når man står sammen, kommer man langt og kan løfte meget. Det
viste de hektiske dage i november os, og al den hjælp, vi har fået,
også efterfølgende, har hjulpet os, så vi er, hvor vi er i dag. Vi skal
først til at vænne os til en ny dagligdag, men vi er overbeviste om,
at det nok skal komme med tiden.
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Den sidste mink er vores historie og opfattelse af, hvad der skete, den dag Mette Frederiksen lukkede et erhverv af frygt for, at
covid-varianten cluster 5 kunne påvirke effekten af en kommende vaccine. Det er vores oplevelser fra tiden op til pressemødet
og tiden efter. Vores ønske er at vise tiden set med minkavlerens
øjne, og hvordan beslutningen påvirkede vores familie. Vi håber
virkelig, at en lignende situation aldrig sker igen. Hverken for os
eller for nogen andre.
Olav, Jytte, Morten, Trine og Mette
Oktober 2021

EN FOR NEM M EL SE

I LU FTEN

Onsdag den 4. november 2020

Noget vil snart ændre sig på Hørby Østergård. Den fornemmelse sidder i Olav, da han kaster et blik på gården denne morgen.
Han ved ikke, hvad det er, men der er bare et eller andet … Selvom
han ikke kan se minkhallerne derfra, hvor han står, er det dem,
hans tanker strejfer. Igennem de sidste 35 år er antallet af haller
bag laden vokset fra få haller til hele 47 haller med plads til et godt
stykke over 33.000 dyr. Olav skutter sig. Måske er det ikke noget
med minkene, men alt det med hestene nu, hvor de venter føl til
foråret? Han holder øje med den mørkerøde hoppe Poliana, der
trasker ud og sætter kurs mod den vintersorte mark i forlængelse af
deres have. Klokken er syv, og det er onsdag. Det er endnu mørkt,
men snart vil de første spæde stråler fra solen vise sig i horisonten.
”Det er godt, tøs,” siger han og klapper Poliana på flanken, da
hun går forbi.
Det er kun et par dage siden, at Trine og han talte om at sætte nogle hopper i fol. De har tidligere fået føl på gården, og han
smiler ved tanken om Poliana, der folede midt på ridebanen tæt
på den runde terrasse, da døtrene var yngre. Trine og Mette holdt
følvagt. Men selvom de havde slået telt op, taget soveposer og
lommelygter med ud og siddet tæt på ridebanen, havde de ikke
hørt, da føllet kom til verden. Sådan var det næsten altid. De faldt
i søvn, og han var den, der opdagede det endnu våde føl, og som
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måtte vække pigerne, så de kunne tage del i den helt særlige oplevelse, det er at klappe et nyfødt føl.
Nå, han må se at komme videre nu, hvor hestene er fodret. Han
lukker stalddøren efter den sidste hest og går med ned mod folden. Trine kommer senere og muger ud og lægger ny strøelse i
boksene. Han skal selv, når han er færdig med hestene, en tur på
farmen for at tilse minkene.
Olav går rask til i småstenene. De er godt med i år. Maskinerne
er serviceret, og prøvepelsning er kørt med frosne dyr for at sikre,
at alt fungerer, som det skal. Når pelstid begynder inden længe,
er der fuldt tryk på helt frem til december. Det er godt, at Morten
kun arbejder 60 procent i det bygge- og anlægsfirma, hvor han er
ansat. De resterende 40 procent af arbejdstiden kan han fordele
hen over året på farmen til for eksempel pelstiden. Trine har taget
ferie i en uge for at hjælpe, og Mette plejer at gøre det samme. Alligevel … selvom alt er linet op, er meget anderledes i år. Corona
har spredt sig blandt minkavlere i Nordjylland og ned langs den
jyske højderyg, og flere gårde i Midtjylland er ramt. De er selv
gået fri indtil videre, men hvor længe vil det holde?
Han kigger ud over hestene, mens han tænker på minkene. I år
er han nødt til at udvælge dem til avl uden at have fat i dem. En
foranstaltning, som han og Morten tog tidligere på året, så risikoen for smitte fra menneske til dyr er mindst mulig.
”For pokker, det hår,” siger han lavt og retter på sin kasket, der
holder det efterhånden lange hår på plads. Han har ikke været
uden for gården de sidste måneder for at være på den sikre side.
Og frisøren må vente lidt endnu. Hvis bare han kan nå igennem
de mange haller inden for de næste tre dage, så han får styr på
antallet til næste sæson, kan de holde weekend og så begynde at
pelse på mandag. Et par fridage inden den hektiske pelstid kan
være en god investering. Han sukker veltilpas. For første gang i
mange år er de faktisk klar et par dage tidligere, end de plejer.
Han åbner ind til folden, så hestene kan løbe ind.
Han kigger op mod stuehuset, hvor lyset strømmer ud fra vin6


duerne i stuen. Snart er det tid til morgenkaffe. Han skutter sig i
morgenkulden og går tilbage mod gårdspladsen. Nikker til Jytte,
der står i køkkenvinduet. Hun er ved at finde juletræskæder frem,
som altid bliver hængt op til pelstid.
”Jeg tager lige en runde,” siger han gennem ruden og sætter
farten op.
Kopenhagen Fur har indkaldt til Zoom-møde kl. 16. De har
nok arbejdet på nogle løsninger for at bevare så mange mink som
muligt, som de nu vil dele, tænker han og drejer om hjørnet og går
mod indgangen til farmen. Han ved, at der har været talt om at
lave nogle store farme, som geografisk er spredt over hele landet,
hvor man kan samle avlsdyr, og hvor der skal være meget skrappere restriktioner. Avlsbanker. På den måde kan man genoptage
avlen, hvis det skulle ske, at mange mister deres besætninger på
grund af corona. Lidt som genbanken på Svalbard. Men de 50.000
dyr, som regeringen har nævnt på et tidspunkt, forslår ingenting.
Lige nu findes der 2,5 millioner minkavlsdyr i Danmark, og hvis
det overhovedet skal batte, skal der være op mod en halv million
overlevende avlsdyr.
Olav åbner lågen til farmen og nikker tilfreds. Men så dukker
følelsen op igen. Noget vil ændre sig på Hørby Østergård …

OPTIMISM E OG

FOR Å R SAU K TION

Fredag den 31. januar 2020

”Det er noget hø.” Olav rækker ud efter karaflen med vand, der
står på bordet.
Klokken er syv om aftenen, og mørket har for flere timer siden
lagt sig tungt over markerne rundt om Hørby Østergård. Olav har
indkaldt til bestyrelsesmøde, og årets planer for minkfarmen er
på dagsordenen. Mette, Trine, Morten, Olav og Jytte sidder omkring plankebordet i stuen. Én gang om måneden holder de bestyrelsesmøde, hvor de vender nye tiltag og kigger på regnskabet.
”At de aflyser februarauktionen, det havde man ikke lige set
komme.” Olav hælder vand op i sit glas. I Kina har de lukket for
alle udlandsrejser, så kineserne ikke kan komme til auktionen hos
Kopenhagen Fur i Glostrup. Kineserne er store aftagere, og uden
dem giver det ikke meget mening at gennemføre auktionen.
”Nu troede man lige, at det vendte. Frostvejr får altid salget til
at stige.” Trine tager imod vandet fra Olav.
Vinteren er kommet sent i Kina i år, og derfor er salget af pels
faldet med hele 30 procent. Men med udsigt til minus 25 grader
i Harbin, som er pelsens hovedstad, er der nu endelig udsigt til
positive salgsvinde. Lagrene af skind er snart tomme, og det betyder som regel købelystne kinesere til forårets auktioner. Men
uden auktion er udsigten til et godt salg væk. Selvfølgelig kunne Kopenhagen Fur gennemføre auktionen uden kineserne, men
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med corona oveni, der langsomt spreder sig rundtom i verden, er
det ikke forsvarligt.
”Det er jo, som det er.” Morten hiver nogle papirer frem fra
computertasken på gulvet.
”Wuhan ligger ellers et godt stykke fra de store pelsområder.”
Olavs replik bliver hængende i luften et øjeblik.
Uden auktion kommer der ikke penge før auktionen i april.
Kontoen ser fin ud, men om de kommer til at sælge mere til aprilauktionen, når nu februarauktionen er aflyst, tvivler Olav lidt på.
Det er ikke, fordi de mister pengene – skindene ligger på lagret
hos Kopenhagen Fur. Det er bare død kapital, som ville være bedre at få realiseret.
”Det er da godt, at vi ikke forlængede kontrakten i Hadsund.”
Morten bladrer i papirerne og hiver et Excel-ark frem, som han
lægger foran sig. Han og Olav har for kun et par uger siden vurderet tallene og i den forbindelse vedtaget, at de ikke ville have dyr i
Hadsund mere. Nu skal der kun være mink på Hørby Østergård.
De dyr, de gemmer til avl på farmen i Nørager, skal tages hjem,
når de andre er pelset. Så skal de kun fodre ét sted. På det tidspunkt vil der kun være avlshannerne og tæverne tilbage, så indtil
der er hvalpe igen, og de er så store, at de skal flyttes fra moren,
giver det mere mening at samle dem. Det vil også give Olav lidt
mere fritid. Det har været lidt hektisk den senere tid med tre farme, én i Hadsund, én i Nørager og så Hørby Østergård.
”Vi skal vurdere, om vi vil parre alle tæverne.” Morten kigger
undersøgende rundt. ”Vi kan også reducere besætningen i stedet,
så vi sætter udgifterne ned. Det gør flere af de andre avlere.”
Olav bider sig i læben. Han er ikke sikker på, at det er den bedste strategi. ”Jeg synes, vi skal gøre, som vi talte om i efteråret.
Beholde samme antal.”
”Altså ikke skære ned, men parre de tæver, vi har kig på?” Trine
drejer vandglasset mellem fingrene.
”Ja.” Olav nikker. ”Det hjælper ikke at beskære bestanden. Tingene skal nok vende. Der vil altid være perioder, hvor det går nedad.”
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Et øjeblik er der stille omkring bordet.
”Hvad siger I andre?” Morten kigger skiftevis på Trine, Mette
og Jytte.
”Hvis I har andre idéer, er de også velkomne,” siger Olav.
Mette kigger på Morten. ”Hvilken type tjener vi flest penge
på?”
Morten tager fat i papirerne, han har lagt foran sin tallerken.
”Far og jeg har kigget lidt på tallene. De lyse typer som silver cross
og safir er gode.”
”Skal vi så ikke fortsætte med dem og køre videre med antallet?” Mette kigger på sin far. ”Hvis I tænker, at det er den bedste
idé, tænker jeg, at I har ret. Det er trods alt jer, der går i det til
daglig.”
Trine nikker. Hun er enig. Hvis de fastholder antallet af dyr, har
de bare det større antal skind at sælge, når der forhåbentlig snart
kommer gang i auktionen igen. Og ellers må de ligge over til næste auktion. Det kan de godt. Det har de gjort før.
”Vi kan jo håbe, at priserne går lidt op.” Trine smiler opmuntrende til Morten.
De har 4.000 skind liggende over fra sidste auktion, som ikke
er blevet solgt på grund af det varme efterår i Kina. Med de nye
skind fra pelssæsonen i december har de i alt 37.000 skind til salg.
”Hvis vi får 250 kr. per skind, giver det et overskud på 40 kr.
per styk, hvis vi trækker produktionsomkostningerne fra.” Morten tænker på opkøberne, der i efteråret har købt skindene dyrere,
end de har kunnet sælge dem. Alle er påvirket af et dårligt år, men
forhåbentlig vil priserne stige lidt, så det kommer til at se mere
fornuftigt ud.
”Sæsonåbningen med februarauktionen er altid en indikator
for, hvordan året bliver.” Jytte rykker stolen lidt ind. ”Men uden
auktionsresultatet bliver det svært at gennemskue, og når salget så
samtidig er så anderledes, er det næsten umuligt.”
”Hvad med de nye skind? Er de sendt?” Trine vender sig mod
Jytte.
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”Ja, de sidste er lige sendt,” svarer hun og tænker på regnvejrsdagen, hvor fragtbilen kom. Bare sneen var blevet, så det hele ikke
var så gråt.
Trine nikker. ”Men det er da godt, at det er de lyse typer, de vil
have. Og hvis deres lagre er ved at være tømte, kan det være, at vi
kan få solgt nogle af dem fra sidste auktion også.”
Olav er enig. ”Det kunne være fint med en lille pil opad prismæssigt. Men vi skal nok lige se det, før vi tror på det.”
Morten smiler. Det plejer at være ham, der siger sådan. ”Vi har
planer om at fortsætte med silverblue, silver cross, safir og violet.
Hvis I har nogen kommentarer til det, så sig endelig til.”
Der er ingen, der gør indvendinger.
”Okay, så lad os tro på en god aprilauktion, og at corona er faldet til ro, så kineserne kan rejse herop,” slutter Morten.

Hørby Østergård set fra havesiden.

GÅ R D I SIGTE

1980

En kold februardag kører Olav og Jytte ned ad den smalle grusvej
til Hørby Østergård. Det er blot få uger siden, de sidst kørte gennem den høje sne for at se på gården, der var sat til salg. Med en
svinebesætning på 500 svin og 41 hektar landbrugsjord til er de
enige om, at det godt kunne være deres fremtidige hjem. Og nu
har de købt gården.
”Tænk, at det er vores,” siger Jytte og lægger hånden oven på
Olavs, der hviler på gearstangsknoppen.
Den ene længe på Hørby Østergård er indrettet til svineproduktion. Olav og Jytte har kort overvejet, om de skulle skifte grisene ud med køer, da Olav egentlig hellere vil have køer. Men
det er dyrt at ændre stalden, så den passer til køer, og det rækker
pengene ikke til. Derudover er hans far også svineproducent, og
Olav vil kunne aftage smågrise fra ham. Så grisene får lov at blive,
har de besluttet. Sammen med den lokale planteavlskonsulent har
de lagt et budget, og det hænger fint sammen. Planen er, at Olav
passer gården og Jytte fortsætter på medicinsk afdeling på Hobro
Sygehus som sygehjælper.
”Tror du ikke, det bliver godt, når vi får plantet hosta og iris
langs søbredden?” udbryder Jytte og peger ind i haven foran hovedhuset.
”Det er i hvert fald god jord.” Olav peger mod den mørke, fede
muldjord, der støder helt op til gården til venstre for grusvejen.
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Han svinger bilen ind på gårdspladsen og parkerer foran muren
til den ene svinestald.
”Skal vi?” Olav åbner bildøren og stiger ud.
Jytte er hurtigt ude af bilen og iagttager stuehuset med de røde
mursten og det sorte skifertag. Stuehuset er lidt ramponeret, men
en større ombygning er der heller ikke råd til. For Jytte betyder
det ikke noget. Hun kan godt lide stemningen i huse, der har en
historie at fortælle, og det har det her hus. I tankerne har hun allerede fundet farverne til både vægge og de gamle fyldningsdøre.
Stuen skal være rustrød med brune døre, og den anden stue ved
siden af skal være flaskegrøn. Soveværelset vil hun holde i røde
og hvide farver og badeværelset i den helt særlige lyseblå, der
minder om farven på himlen, når sommeren er på sit højeste. Til
køkkenet har hun udset sig et patchworktapet og en rødlig farve
på døren, der passer til.
”Jeg tror, det bliver flot med rød. Hvad tænker du om det?”
spørger hun og peger på døren ind til folkestuen, der ligger ved siden af køkkenet. Her har gårdens arbejdere tidligere spist mad og
drukket kaffe. Der står et stort træbord, der er lavet til huset, og
en slagbænk, og det får lov at blive stående. Til folkestuen har hun
drømt om et småblomstret, brunt tapet til væggene, som også skal
sættes i dørenes fyldninger, så det matcher. Bag bænken vil hun
have kork og en fin liste midt på væggen, hvor korken slutter. Det
gør det langt nemmere at tørre væggen af, og samtidig bringer det
varme og natur ind til folkestuen. Hendes storebror, Erling, har
lovet at hjælpe. Den slags er Olav ikke så ferm til. Men han kan så
meget andet. Hun kigger rundt. Der skal adskillige spande maling
til, men det skal nok blive godt.
”Når alle rum skal have hver sin farve, så er der jo ingen farver,
der kan genbruges,” siger Olav tørt.
Jytte fanger hans kommentar, men hun er ligeglad. Hun ved,
det bliver fint, og når radiatorerne bliver malet i matchende farver, bliver det helt perfekt. Så må laminatbordpladen i 70’er-køkkenet for hendes skyld gerne overleve mange år endnu.
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Olavs tanker er et helt andet sted end indretningen af stuehuset. Han overvejer afgrøder. Korn, raps, ærter, hestebønner,
valmuer, hjulkrone eller oliehør. Og tankerne om en hund spirer
også. Vidderne er perfekte for en hund, og han vil gerne dens
hyggelige selskab. Han kan allerede se for sig, hvordan den følger
ham, når han kører på marken, og hvis de bygger en hundegård
til den, kan den være dér, når de ikke er hjemme. Jytte er også
vokset op med hunde. Hvis det er en schæfer, kan det være, hun
synes om idéen. Han smiler. 1980 er kun lige begyndt, og de har
allerede så mange planer …

Valmuemarker på Hørby Østergård først i 1980’erne.

K I NA BR EMSER OP

Fredag den 13. marts 2020

”Så de har valgt at aflyse skindudstillingen?” Morten rækker ud
efter en bolle fra brødkurven og lægger den på tallerkenen.
Klokken er halv ni, og han er traditionen tro til morgenmøde
i sit barndomshjem. Med aftalen på sit arbejde i Aarhus har han
fået mulighed for at være med på farmen to dage om ugen, og
fredag er altid en af dem. Det er en god måde hele tiden at have
føling med gården på, og det giver mulighed for at vende fremtidsplaner eller forberede bestyrelsesmøde, når der er behov for
det. Han er krøbet ind på bænken ved folkebordet.
”Smør?” Jytte rækker smørret til Morten.
Olav hælder kaffe op i sit krus og sender termokanden videre
til Jytte. ”Når man ikke må samles mere end 1.000 mennesker,
går det jo ikke. Der kommer mange flere til skindudstillingen i
Herning Messecenter.”
Morten nikker, mens han gumler på en bid af bollen. Det er
kun to dage siden, statsministeren lukkede Danmark ned og
sendte både offentligt ansatte og skoleelever hjem, og nu har forsamlingsforbuddet også ramt den årlige skindudstilling.
Olav sukker. Det plejer ellers at være nogle gode dage. Ud over
at de møder en masse af dem, de kender i branchen, er politikere
ofte indbudt til at holde tale til generalforsamlingen. Der har været mange fine taler gennem tiden, og politikerne har altid bakket
op om erhvervet. Det er noget, der varmer.
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”De har lukket fabrikker og butikker i Kina, har de ikke?” Jytte
skærer nogle skiver ost og lægger dem på sin bolle.
”Jo, det er både bearbejdning af skindene og salg, der er lukket
ned for, og transporten af varer er også ramt,” siger Morten. ”Det
havde jeg slet ikke forestillet mig kunne ske.”
”Det er lidt mærkeligt. Her er der næsten ingen corona, og i
Kina er alt stort set lukket ned.” Olav stryger en hånd gennem
håret. Mon ikke de om en måned eller to har fået styr på det i
Kina? Når den kinesiske regering sætter sig noget for, plejer de at
gennemføre det, om man kan lide metoderne eller ej. Det gælder
nok også for corona.
”Når de har styr på virussen derovre, falder det vel til ro?” Jytte
tager en bid af sin bolle.
”Hm.” Olav nikker.
”Nu bliver aprilauktionen ekstra spændende, for den er jo med
til at sætte verdensmarkedsprisen. Hvis kineserne er tilbage på
markedet, kan det gå godt.” Morten lader et øjeblik blikket hvile
på en af de røde lænestole, der står ved det lille bord i folkestuen.
”Som vi har talt om, ligger Wuhan jo et godt stykke fra de store
pelsområder, så det burde ikke få så stor indflydelse.”
Ingen siger noget. Olavs tanker kredser om auktionen. Hvis
kineserne fortsat ikke kan rejse, kan de følge auktionen online.
Selvom det ikke er det samme, er det stadig bedre end ingenting.
”Klimachefen for Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring,
var da positivt stemt under høringen på Christiansborg. Det er
meget godt.” Morten hælder kaffe op fra termokanden.
Under en høring i Miljø- og Fødevareudvalget tidligt i februar blev minkbranchen brugt som et eksempel på bioøkonomisk
produktion. Regeringen er på jagt efter gode klimaløsninger, hvor
biomasse udnyttes fuldt ud, og det gør man i minkproduktion,
fordi minkene fodres med fiske- og slagteriaffald.
”Måske har de nu forstået, at minkavl faktisk er en bæredygtig
produktion.” Olav smiler. ”Der er intet, der går til spilde. Sådan
har det været, siden dansk minkavl begyndte i 1920’erne.”
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”De har ellers altid kun haft øje for økonomien, så det er da helt
rart, at de nu også kan se noget andet positivt ved minkavl end
blot kroner og øre.” Jytte kigger ud på birketræets grene i gården,
der bliver rusket af blæsten.
”Det endte med, at Miljø- og Fødevareudvalget lovede at kigge
nærmere på nogle mulige løsninger for fremtiden.” Olav drikker
den sidste tår kaffe og sætter kruset.
Jytte rejser sig og fylder kaffe på termokanden. ”Hvad med
aprilauktionen? Den bliver vel stadig til noget?”
”Ja ja,” svarer Olav og Morten i munden på hinanden.
I februar har der været messe i både Milano og Beijing, og trods
corona har der været et fint antal besøgende. Nogle opkøbere er
på jagt efter skind, som de enten kan sælge videre eller bruge på
egne fabrikker. Og nogle modebranchefolk er på jagt efter nye
trends, som de kan bruge i deres design. Alligevel er der ikke rigtig kommet gang i forbruget. Alle håber, at lagrene er ved at være
tømte rundtom hos producenterne, så de må ud at købe ind til
vinterkollektionerne, som de begynder på om et par måneder.
”Jeg vil lige høre, om pigerne kan være her hos jer i morgen? Vi
har begge to møder.”
Jytte smiler. ”Selvfølgelig. Du kommer bare med dem.” Skolen
er lukket, og de har allerede sagt til børnene, at de bare kan komme med børnebørnene, hvis det kniber med at få det til at hænge
sammen.
”Tak.” Morten smiler. Han finder et print frem. ”Jeg har set på
årsregnskabet fra sidste år fra Kopenhagen Fur. Det ser fint ud
trods udfordringerne med salget i efteråret. De har en omsætning
på 5,2 milliarder og et overskud på 63,1 millioner kr. til fordeling
blandt avlerne.”
Jytte sætter termokanden på bordet. ”Det er da flot.”
Kopenhagen Fur er et andelsselskab, og overskuddet bliver delt
mellem andelshaverne. Da alle minkavlere har andel i firmaet,
gælder det også Olav og Jytte. Hvert år betaler de kontingent: 8 kr.
per avlstæve. Til gengæld får de mulighed for rådgivning, veteri18


nærhjælp og adgang til testsystemer, ligesom sorteringskurserne
inden pelssæsonen er med i prisen.
”Og vi er langt med parringen.” Morten kigger på Olav.
”Ja, jeg vil tro, at vi er i mål om et par dage.” Sammen med Morten, Nicu og Paolo flytter Olav fra kl. 7 til 17 2-3.000 tæver ind til
en han og lidt senere ud igen. De har færre hænder til det, efter
at de har måttet afskedige en medarbejder, men nu, hvor de ikke
skal være færdige til skindudstillingen i Herning, har de alligevel
en lidt løs bagkant, og det er i grunden rart. Men festen fredag
aften efter generalforsamlingen vil Olav savne. Og værelset, Jytte
og han bestiller år efter år. Altid det samme værelse. Det er et
underligt år, det her …

CORONAV IRUS I HOLL A ND

Mandag den 27. april 2020

”Der er også hvalpe her,” siger Olav højt, så Jytte længere nede i
hallen kan høre det. Det er april, og hvalpene er den sidste uges
tid begyndt at komme. Det er en travl tid på farmen. Først med at
gøre fødeindsatsen med hvalpenettet klar, og så skal de fodre tre
eller fire gange i døgnet. Hvalpene er hurtige til at spise fast føde,
og de må derfor være over det, så der ikke mangler mad. Olav
begyndte kl. 3 med at fodre og nåede lige en lur på et par timer,
inden han måtte ud igen. Det er som at have småbørn i huset. Nu
er de i gang med at tælle hvalpene op, så de ved, hvor mange der
er kommet. De skriver også dem ned, der dør. Ikke at det er så
mange, men det sker.
Jytte sætter et tævekort fast på buret. På kortet skriver de oplysninger om de hvalpe, den har fået. De har tre forskellige kort. De
små, korte kort til hvalpene, de grønne til ungtæver og de hvide
til de gamle tæver. På den måde kan de nemt se, hvem der sidder
i hvert bur.
”Der er da alligevel kommet en del i nat.” Jytte smiler og peger
på en mink, der ligger og dier sine hvalpe. De små, nøgne dyr
møver rundt oven på hinanden for at få adgang til maden. Moren
ser ikke ud til at ænse maseriet. Hun ligger med lukkede øjne og
sover.
Tidligere har de brugt en anden type kort med stregkoder til
at registrere minkene. Dem scannede Jytte med en elektronisk
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håndterminal, og så kunne hun indtaste minkens vægt, hvem
hunminken var parret med, hvornår hvalpene blev født, og hvor
mange der var. Derudover var der plads til at indtaste kvalitet og
farve på pelsen efter pelsning. Lige nu ligger terminalen inde i
huset, fordi det tager alt for lang tid at lave alle de registreringer.
Det er noget lettere blot at sætte kortene op manuelt. Så må hun
senere taste de mange oplysninger ind. Vægten har de ikke registreret i 2020. Dels kræver det mange arbejdstimer, dels stresser
det dyrene unødigt. Nu samler de dataene sammen, så de kan
se, hvem der føder de bedste hvalpe, og hvilke typer der giver de
bedste skind. På den måde kan de tilrettelægge avlsprogrammet
til næste år.
”Hov, bette fyr, hvad laver du her?” Hun bukker sig og samler
en unge op. Den må være faldet gennem hvalpenettet. Hvordan
det er sket, kan hun dog ikke lige se. Ungen er kold. Hun aer den
forsigtigt på maven, men den rører sig ikke. Hun putter den forsigtigt i lommen på sin trøje; måske er hun heldig at få liv i den.
Bare fordi den er kommet lidt skidt fra start, kan det sagtens
være, at den om en times tid liver så meget op, at den kan blive
sat tilbage til sin mor. De har før haft held til at få liv i lidt slappe
hvalpe, og de har sågar indrettet en kravlegård i en bygning ved
indgangen til farmen, hvis der er nogle hvalpe, der kræver lidt
ekstra varme. Der er installeret varmelegeme i bunden af burene
der, så de ikke bliver kolde, og hvalpene bliver fodret, til de får
kræfter igen. Sådan har de gennem tiden reddet hundredvis af
hvalpe.
Jytte går videre til næste bur. Også her er der kommet hvalpe,
og hun sætter et tævekort op på kortbrættet over buret og noterer,
hvor mange der er.
Hvalpesæsonen er lige begyndt, og den fortsætter et godt stykke ind i maj. Som oftest til omkring Trines og Mettes fødselsdage.
Så falder der lidt ro på. Men så længe der er hvalpe, må de gå
mange runder hver dag for at holde øje med dem og sikre, at de
trives. Det er ikke mange andre ting, de når i hvalpetid.
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”16 kilometer,” siger Olav og peger på den skridttæller, han har
sat til på telefonen. I går rundede han 30.
”Og så i de der.” Jytte peger på træskoene, som Olav altid har
på.
Han smiler skævt. ”Ja, de er gode.”
”Prøv lige at se ham her.” Jytte trækker ud i lommen, så Olav
kan ane en lille, lyserød klump. Hun stikker forsigtigt hånden
derned; ungen rører på sig. Hun lukker lommen til igen.
Olav løfter låget på hvalpeburet og kigger efter hvalpe. ”Jeg
tænker, at jeg lige vil tale med Nicu senere i dag om, at vi begynder at vaske tøjet her på gården, i stedet for at han tager det med
hjem til sig selv.” Han lukker låget forsigtigt igen og sætter endnu
et hvalpekort på stolpen.
”Hm.” Jytte når op på siden af ham.
På to farme i Holland har de fundet en SARS-variant, som giver corona. Kopenhagen Fur har sendt brev ud om det, og umiddelbart ved ingen, hvor smitten kommer fra.
”De har en anden tilgang til det dernede.” Olav standser op.
”De varmebehandler for eksempel ikke deres foder. Det skal vi jo
gøre i Danmark.”
Jytte åbner låget til endnu et hvalpebur. ”Tror du, at virussen er
kommet den vej?”
Olav trækker på skulderen. ”Jeg ved det ikke, måske. Men deres farme ligger også tættere end i Danmark. Måske har det også
noget at sige.”
Der er langt til Holland, og han er ikke nervøs. Hvordan skulle en virus fra to farme sprede sig helt til Danmark? De danske
minkavlere har rygende travlt her i hvalpesæsonen, så ingen af
dem har tid til at køre til Holland for at besøge en farm. Alligevel
er det fint at fortælle de medarbejdere, der kommer på gården,
hvordan de bør agere, så de undgår smitte.
Der lyder små piv fra den lille hvalp i Jyttes lomme. Det er et
godt tegn. Det er først, hvis den ikke siger noget, at moren ikke
vil tage sig af den. Den skal nok klare sig, tænker hun og hiver
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den op. Olav nikker anerkendende. Hvalpen ormer sig rundt i
hendes hånd, og hun lukker forsigtigt den anden over, så den
ikke falder ud, da hun går tilbage til dens bur. Forsigtigt sætter
hun hvalpen ned til de andre. Det behøver egentlig ikke at være
dens mor, den bliver sat sammen med. Mink passer gerne andre
hvalpe, men nu hun kan huske, hvor det er, kan det lige så godt
være der. Ungen møver sig straks over mod moren, der ligger
med bugen i vejret.
”Jeg har printet retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen,” siger
Jytte, mens hun går tilbage til det sted, hun er nået til. ”Jeg tænkte,
at jeg ville hænge dem op der, hvor de skifter tøj.”
”Det lyder som en god idé.” Olav strækker armene ud til siden
og retter ryggen ud.
”Måske skal vi også overveje, hvem vi ser?” Jytte hiver et kort
op af lommen og sætter det op.
”Hm.” Olav brummer. Han tror ikke rigtig på, at virussen vil
ramme de danske minkfarme. Men han tager grueligt fejl.

OLIEF Y R OG SA NDSTOR M

1981

Olav og Jytte har knap boet på Hørby Østergård et år, da Jytte
føder en dreng en kold januardag på sygehuset i Hobro.
”Han skal hedde Morten,” foreslår Olav, og sådan bliver det.
Det er en bidende kold vinter. Det fryser 15 grader om dagen
og 21 om natten. Mælkebilen, der kommer og henter mælk hos
Olavs far, Jens, må køre på halvt diesel, halvt petroleum, og både
biler og lastbiler går i stå, fordi kulden får olien til at fryse i motoren. En isvinter er ikke til at spøge med. Da Jytte efter en uge på
sygehuset skal hjem, lader Olav bilen stå i tomgang ude på sygehusets parkeringsplads, mens han går ind for at hente sin søn og
sin kone. Så er bilen ikke isnende kold for hans nyfødte søn, og så
risikerer han ikke, at de kommer ud til en bil, der ikke vil starte.
”Hvor er der faldet meget sne.” Jytte kigger rundt på det snedækkede landskab og nyder synet af de hvide marker omkring
gården. Sneen ligger i meterhøje dyner overalt, og Olav må konstant rydde vejen ned til gården med traktoren, så foderbiler og
slagteriet kan komme igennem.
Heldigvis er der oliefyr i huset, og det kan hjælpe med at holde
den værste kulde væk – eller det tror de i hvert fald. For den kolde
vinter gør, at oliefyret snart løber tør for olie. De 2.500 liter olie,
der var på tanken, er brugt hurtigere, end Olav har kunnet forestille sig, og de må hastigt skaffe 2.500 liter olie, så de kan få gang i
fyret igen. Der må være en anden måde at opvarme huset på, som
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er knap så dyr, tænker Olav. Og en, hvor de kan holde varmen.
For trods det høje olieforbrug halvfryser de i huset, hvor temperaturen er under 20 grader, og de bruger langtfra alle rummene.
Kun spisestuen, køkkenet og soveværelset, som de har indrettet i
stueplan tæt på køkkenet, bliver brugt. De to andre stuer i stueplan er lukket af ligesom førstesalen. Olav opdager, at der trods
høj sne i haven ikke er et snefnug på taget. Varmen strømmer ud
gennem tagpladerne. Han overvejer alternativer til olie og har lidt
kig på kul. Selvom det sviner gevaldigt, er det slet ikke samme
pris som olie, og i kælderen står der en gammel støbejernsovn,
som de måske kan bruge indtil videre.
Snedriverne i taghøjde, som ligger i haven og langs grusvejen
ned til gården, minder om sanddriverne, de var ramt af året før,
tænker Jytte, mens hun sidder med Morten i armene og kigger
ud på det snedækkede landskab. Det slår hende, at det første år
i huset er præget af driver. Sanddriverne kom efter en gevaldig
sandstorm, der ramte dem og truede med at blæse en stor del af
de nysåede korn væk. Olav kørte gylle på i et forsøg på at holde
frøene til jorden. Men det var ikke nemt, for traktorens luftfilter
blev hele tiden fyldt med sand. Olav måtte tømme det flere gange,
og han kunne knap se mere end 100 meter frem.
Oppe på loftet lagde sandet sig i 20 centimeter høje driver. Det
samme skete i baggangen, hvor sandet føg ind, fordi døren er
gammel og derfor ikke lukker helt tæt. Selv i vindueskarmene var
der flere centimeter sand.
Sandet kom fra de nysåede marker. I løbet af én dag var sandstormen væk igen og efterlod en masse arbejde for dem. De måtte
bære sandet ud i spande og til slut give det hele den store rengøringstur. Det eneste, hun glædede sig over dengang, var, at hun
ikke havde nået at hænge de nye, lyse lærredsgardiner op, som
hun lige havde købt. Hun skutter sig i stolen og smiler. De har
klaret lidt af hvert allerede. Det skal nok gå. Også med fyret og
varmen.

SK I ND OG BØR NEH AV ER

Onsdag den 10. juni 2020

”Jeg tror, der blev indsamlet over 6.000 skind.” Jytte sætter kurven
på havebordet på den runde terrasse. Grillen er tændt, og kyllingen på spyd, der roterer lystigt, sender dufte ud i sommeraftenen.
”Det er da meget godt.” Olav tager imod tallerkenen, som Jytte
rækker ham.
”Ja.” Jytte tager vinglas fra den flettede kurv og stiller dem på
bordet. ”Det er virkelig et godt velgørenhedsprojekt.”
Olav rækker ud efter et og hælder vin i det. ”Det må man sige.”
De sidste mange år har de danske minkavlere samlet de skind,
som der er fejl på, og doneret dem til Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening.
”De har vist igen i år fået en fin pris for dem på auktionen,
selvom der er corona.” Jytte lægger servietterne på bordet og tager
kurven på armen.
”Det går jo også til et godt formål,” siger Olav og tager en tår af
sin vin. Pengene bliver brugt til at drive børnehaver i Namibia, så
det glæder ham, at de trods det mindre antal skind i år stadig har
kunnet mobilisere et pænt beløb til projektet.
Småstenene knaser, da Jytte går ind efter grøntsagerne i ovnen,
og da hun kommer retur med fadet, vågner Noller og Tor under
bordet og gør.
”Nu skal jeg.” Olav skubber stolen baglæns og rejser sig. Han
tager spyddet med kyllingen og går ind for at partere den.
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Et øjeblik sidder Jytte og nyder stilheden. De byggede pergolaen for efterhånden en del år siden, og hun nyder at sidde i skygge
med udsigt til haven og marken. Når sommeren som nu er på sit
højeste, er der næsten ikke noget bedre. Hun bukker sig ned og
klør Noller bag øret, og gravhunden rykker nærmere.
”Din kælepot,” siger hun kærligt til den og aer den over ryggen.
En lyd af en bil, der kommer tættere på, får de to hunde til at
rejse sig og gø.
”Ti stille.” Jytte klapper på låret, og de holder op med det samme.
En bil triller ind på gårdspladsen. Det er Morten.
”Nå, I er lige ved at spise,” siger han og nikker mod fadet med
grøntsager, da han står på terrassen.
”Du kan tage en tallerken og et glas, hvis du vil have noget
med.” Jytte peger på en tom stol ved bordet.
”Nej, det er fint. Vi har lige spist. Men et glas vin måske.”
Olav kommer balancerende med et fad med nygrillet kylling
og sætter det på bordet.
”Hvor hyggeligt. Hvad kan vi gøre for dig?”
Morten hiver en stol ud og sætter sig. ”Det var ikke den mest
givende auktion i dag.”
”Nej.” Olav stanger et stykke kylling fra fadet og lægger det på
sin tallerken. ”Det var ikke imponerende.”
Morten hælder vin op og tager en tår.
”Salget af skind til Namibiaprojektet er til gengæld gået godt,
men det er, som om kunderne holder igen med de andre skind.
Man skulle tro, at de tænker, at hvis de ikke køber det i dag, er det
der også i morgen.”
Morten nikker. Det er ikke det bedste scenarie.
”Grøntsager.” Jytte rækker fadet over til Olav.
”Vi skulle jo have solgt en forfærdelig masse silver cross her i
juni, men de er ikke engang udbudt endnu. Det ender med, at de
måske først kommer med til næste år.” Olav øser grøntsager op
på tallerkenen.
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Morten rynker brynene. ”Hvor mange har de solgt?”
”De har 3,5 millioner skind på auktion, men de taler om, at de
måske kun får solgt en halv million. I alt,” svarer Olav.
”Ja, når kineserne ikke kan komme, og de også har aflyst det
fysiske eftersyn, får det konsekvenser for salget. Det betyder nok
også noget, at auktionen igen er digital.” Morten ser bekymret ud.
”Du skal se, det går nok.” Men han ved godt, at Morten har ret.
De får først en indtjening, når skindene er solgt. ”Vi må håbe, det
bliver bedre næste gang.” Han sætter gaflen i en gulerod og putter
den i munden.
”Kan det have noget med de smittede besætninger i Holland at
gøre?” Morten tager et stykke brød fra brødbakken.
”Nej, mon?” Jytte tænker på deres to farme: Hørby Østergård
og farmen i Nørager. De bruger godt nok de samme mænd de to
steder, men i Danmark er der stadig ingen problemer med corona
på farmene. Der er fundet flere smittede medarbejdere i Holland,
og sundhedsmyndighederne har svært ved helt at udelukke, at
smitten måske kan være overført af medarbejdere, der har arbejdet på flere farme.
”Det tror jeg heller ikke.” Olav ryster på hovedet. Det burde
ikke have indflydelse på auktionen i Danmark. Hvis bare de følger sundhedsmyndighedernes råd om at vaske hænder og holde
afstand og selvfølgelig lade være med at møde op, hvis man er syg,
må det være vejen. I Holland har de besluttet, at medarbejderne
på farmene skal bære værnemidler. Det kan han slet ikke se kommer til at ske her.
”Vi skal ikke være bekymrede,” siger Olav og løfter glasset med
rødvin. ”Hvis vi opfører os fornuftigt, skal det nok gå.”

Olav har blikket rettet mod computeren, hvor en nyhedsmail fra Kopenhagen Fur i det samme tikker ind i
mailboksen.
”Åh nej, nu er der også smittede besætninger i Ringkøbing, Holstebro og Skjern.” Han ryster benægtende
på hovedet og taler så lavt, at Jytte næsten ikke kan høre
det. ”Det her kan gå helt galt.”

Olav og hans kone, Jytte, er ved at gøre klar til at pelse på deres
minkfarm ved Hobro, da statsminister Mette Frederiksen indkalder til pressemøde. På et splitsekund sker det, de ikke i deres
værste mareridt har forestillet sig. Alle mink i Danmark skal
slås ihjel hurtigst muligt. I dagene, der følger, oplever familien,
at hele deres livsværk bliver smadret.
DEN SIDSTE MINK – HISTORIEN OM MINKSKANDALEN
er familien Kristensens ærlige fortælling om den skelsættende
beslutning, der ramte minkbranchen, mens corona rasede i
Danmark, og de konsekvenser den fik, ikke bare for familien
Kristensen, men for alle minkavlere. Det er også historien om
at klare en krise, der helt uventet kommer udefra, og om at turde tro på, at fremtiden byder på nye muligheder.
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