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Bondepraten
✱✱ I sommer reiser Nationen 

rundt og slår av en prat med 
ulike bønder som har en  
spesiell historie. 

✱✱ Har du tips om hvem vi bør besøke, send en 
epost til tips@nationen.no.
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Pelsdyr, jobb og hverdag krever 
sitt. Hos familien Friheim  
i Hegra er frokosten ureist 
og sosial.

Stjørdal. Klokken er vel 9, og solen tørker nyslått 
gress i bakkene i Kvenndalen i Hegra. Johan (17) 
og Endre (15) har stått opp, og det er tid for frok-
ost.

Monica og Odd Einar Friheim setter mørke-
gult, hjemmeverpet speilegg på bordet. Egens-
laktet, sprøtt bacon og ramsalt geitepølse krydrer 
egget. En smak hjemmebrygget øl blir det også.

– Hva vi produserer? Tja. Hva er det vi ikke pro-
duserer, sier Odd Einar. 

– Vi driver 100 mål innmark, og har hereford-
kjøttfe, høner, hester. Og griser.

– Nei, vi har en gris, sier Monica. 
– Ja, det stemmer. Naboene har de tre andre. 

Men de går sammen her hos oss.

Andelslag
Andelslaget Kvenndalen Sylt & Flesk slakter jule-
grisene i fellesskap hver høst. Det går med en helg 
til ribbe, flesk, pølser, sylte, griselabber og spe-
king.

– Det er bare trynet og ørene på grisen som ikke 
brukes, sier Odd Einar.

– Hunden kunne jo fått ørene, sier Monica.
– Ja, men det er grenser for hva som går i en 

beagle, sier Odd Einar.
– Når vi allikevel slakter, tar vi med en here-

fordkalv i samme slengen. Så blir det biff med 
sopp til middag. 

– Et slags grise- og slaktekollektiv?
– Ja. Eller patologisk avdeling, om du vil.

Tøft på farmen
Egentlig er ekteparet Friheim pelsbønder. 2000 
minktisper og tusenvis av avvente avkom har det 
sommerrolig på farmen. Pelsingen starter først i 
november.

– Syklusen er omtrent som for sau?
– Ja, men mink er mer spennende. Vi styrer 

avlsarbeidet mer selv, og vi slakter selv, sier Mo-
nica.

Høsten 2014 mistet pelsbøndene regien. Da ble 
skjulte opptak fra pelsfarmen vist på TV, filmet av 
deres egen avløser. Frank Nervik søkte jobberfa-
ring som pelsfarmer, og fikk jobbe og bo på Fri-
heim. I virkeligheten var Nervik pelsaktivist med 
skjult kamera.

TV-dokumentaren «Pels» ble sendt i NRK. 
Friheim & Friheim sto fram. «Vi har jo ikke noe å 
skjule», sa Monica.

Det ble journalist-rush på farmen, debatt på 
direkte-TV. Og trusler. Sønnen Johan, som nå går 
landbruk videregående, ble kalt «jævla dyremis-
handler» på sosiale medier.

– Dette er selve definisjonen på terror; de prø-
ver å skremme oss, sa Odd Einar Friheim til Na-
tionen.

– Det verste var den første dagen uten journa-
lister og kameraer. Da ble det stille, gitt, sier Mo-
nica i dag.

Trosset partipisken
Også i fjor høst blåste det friskt rundt driverne på 
Friheim. Odd Einar ble valgt inn i kommunesty-
ret for Sp. Noe av det første han gjorde, var å tros-
se partipisken. Friheim stemte nei da gruppen 
hans ville slå sammen barne- og ungdomsskolen i 
Hegra. Dermed tapte ordfører Ivar Vigdenes (Sp) 
flertallet – og saken.

– Jeg stemte etter overbevisning, sier Odd Ei-
nar.

UreisT mAT
Alt i fryseren hos 
oss har et navn.
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●✱ Gård i Hegra, 
stjørdal kommune i Nord-
Trøndelag.

●✱ ryddet på 1800-tallet.
●✱ 50 mål innmark, 50 

mål leid.
●✱ 2000 mink, 8 amme-

kyr, 2 hester, 1 gris,  
14 høner, noen duer. 

Kilde: Odd Einar Friheim
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