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Af Louis Bülow

Netop nu er dansk landbrug 
tynget af krise og betalings-
standsninger, og den russi-
ske boykot af svinekød fra 
EU og stop for mælkeeks-
port til Kina truer stribe-
vis af landmænd på deres 
eksistens. Tvangssalg og 
konkurser lurer lige om 
hjørnet, og på Sjælland er 
mange bønder banket i knæ 
af stigende udgifter, falden-
de indtjening og en markant 
højere gældssætning.

Men i Karise skimtes et lys 
i mørket. Hèr har grovva-
rekoncernen Danish Agro, 
der ejes af 12.000 danske 
landmænd som andelsha-
vere, sit hovedsæde. Det 
ville være som en dråbe i 
havet, hvis koncernen øko-
nomisk forsøgte at redde 
dansk landbrug, men man 
forsøger i stedet at være en 
seriøs og attraktiv medspil-
ler. Selskabet har vist stor 
styrke i de svære krisetider, 
hvor sidste årsregnskab slog 
alle rekorder og fordoblede 
udlodningen til de trængte 
andelshavere.

For få uger siden har kon-
cernen bebudet, at man fort-
sætter de seneste års hastige 
ekspansion i Tyskland med 
købet af tre tyske grovva-
reselskaber med en samlet 

omsætning på 2,3 mia. kr.
Manden, der styrer Danish 

Agro – koncernen gennem 
århundredets orkan i land-
bruget, er virksomhedens 
topchef gennem næsten 30 
år Christian Junker.

Det stod ikke skrevet over 
Christians vugge, at han 
skulle arbejde sig op til sam-
fundets top fra barndommen 
i den lille vestjyske landsby, 
men i dag er vognmandens 
knægt fra Hejnsvig én af de 
helt tunge drenge i dansk 
erhvervsliv og med blandt 
de førende i erhvervslivets 
kongerække.

Hvor Christian Junker er 
næsten ukendt i den brede 
offentlighed, er han på de in-
dre linjer i dansk erhvervs-
livs elite kendt og respek-
teret, og han har på sin vej 
mod Big Business forenet 
sit virke med både anstæn-
dighed, integritet og socialt 
engagement.

Noget så sjældent som en 
topchef, der har haft hjertet 
med hele vejen og holdt fast 
ved ungdommens idealer. 
Uden store armbevægel-
ser har han bygget et lokalt 
grovvareselskab op til en 
multinational storkoncern 
med milliardomsætning 
gennem et hav af opkøb, fu-
sioner og massive investe-
ringer.

Christian Junker trives 
bedst udenfor mediernes 
rampelys som manden bag 
Danish Agro med 70 dat-
terselskaber, 12.000 andel-
shavere og 4.000 ansatte. Da 
han startede i selskabet for 
tre årtier siden, var der 125 
medarbejdere og en årsom-
sætning på 300 millioner. 
I år vil omsætningen nå 
over 30 milliarder og bringe 
koncernen med blandt Dan-
marks 20 største virksomhe-
der og blandt Europas aller-

største grovvareselskaber.
Vi skal tilbage til Hejnsvig 

en råkold efterårsdag i be-
gyndelsen af 1950èrne, et lil-
le landsbysamfund i Vestjyl-
land rundet af og præget af 
sognets bønder. Himlen var 
dækket af skyer, der havde 
lagt sig over landsbyen som 
en tung vinterdyne. Det kol-
deste efterår i mands minde. 
Dog formåede solen en en-
kelt gang at bryde igennem 
et hul i skydækket – dèn sep-
temberdag i 1952 kom den 
lille Christian til verden. 
Lykønskninger strømmede 
ind til Ruth og Jørgen Jun-
ker fra familie, naboer og 
venner, og de små stuer em-
mede af glæde over den lille.

Således begyndte det 
hele i barndomshjemmet i 
Bredgade, hvor Christian 
allerede tidligt lærte at gå 
til hånde. Senere hjalp han 
med ildhu til i familiens 
vognmandsforretning, og 
interessen for store biler har 
holdt sig lige siden. Famili-
ens altid gæstfri hjem ånde-
de nærvær og tryghed, og 
der var gang i den, når den 
gennemmusikalske far Jør-
gen fra tid til anden greb sin 
gamle harmonika og under-
holdt med sit spil. Legenda-
riske Mills Brothers hørte 
til de absolutte favoritter.

I fritiden tog Christian del i 
idrætsforeningens aktivite-
ter på stadion, ligesom han 
gik til bordtennis i KFUM 

regi i den gamle skoles gym-
nastiksal. Bagefter hyggede 
han sig med kammeraterne 
omkring den søvnige gade-
lygte ved byens ishus eller 
ved pølseboden, der lå lige 
overfor stadion og var sam-
lingsstedet for lillebyens 
børn og unge.

Allerede fra barnsben lær-
te Christian klassiske dyder 
at kende som flid, troværdig-
hed og loyalitet, og han var 
vellidt blandt kammerater-
ne. Da han startede på rea-
lafdelingen på gymnasiet i 
nabobyen Grindsted, valgte 
hans klassekammerater 
ham til elevrådet, hvor han 
ikke gik af vejen for tage en 
tørn med rektor, hvis han 
følte, noget var uretfærdigt.

I 1970 søgte han plads som 
elev i den lokale afdeling af 
grovvareforeningen DLG, 
hvor direktøren ikke et 
sekund var i tvivl om den 
unge mands evner og rige 
potentiale. Grovvarebran-
chen har lige siden dannet 
rammen om hans arbejds-
liv. Efter fem år skiftede han 
efter et kort mellemspil hos 
Superfos til stillingen som 
direktør for Nordvestsjæl-
lands Andels Foderstoffor-
ening.

I 1987 blev han headhunted 
til stillingen som admini-
strerende direktør i Østsjæl-
lands Andel, som han med 
vanlig energi gik i gang med 
at udvikle til storkoncernen 
Danish Agro.

Historien om Christian 
Junker er beretningen om 
vognmandens opvakte søn 
fra Hejnsvig, der ved ben-
hårdt arbejde, godt køb-
mandsskab og vestjysk 
snusfornuft er nået helt til 
tops i dansk erhvervsliv.

Det er fortællingen om en 
viljestærk erhvervsmand, 
der holder lav profil og al-
drig har glemt de klassiske 
– gammeldags - dyder, han 
tog med sig fra barndommen 
og undomsårene i den vest-
jyske landsby.

Selv konkurrenterne i er-
hvervslivet har kun godt at 
sige om Christian Junker. 
I Berlingske Tidende har 
Asbjørn Børsting, tidlige-
re koncernchef hos DLG, 
for nylig fremhævet, at han 
»er særdeles redelig og or-
dentlig at lave aftaler med. 
Sådan har jeg altid oplevet 
ham«.

Landmænd i  
krise – og et lys i 
mørket

Landmændende landet rundt er tynget af krise, men hos Danish Agro i karise, der ejes af 12.000 danske 
landmænd, holder man hovedet højt.  Foto: Jens Wollesen. 

Det lå ikkke ligefrem i kortene, da Christian Juncker var barn, at han 
en dag skulle stå i spidsen for Danish Agro. Men det har han nu gjort  
gennem næsten 30 år.  Foto: Kim Rasmussen

HURRA: Cirkusdi-
rektør og iværksæt-
ter René Mønster 
fylder søndag 50 år, 
og han kan se tilba-
ge på et liv med fuld 
fart på. Og sådan vil 
han også helst have 
det.

Af Morten Overgaard

TUREBY: René Mønster lever 
på mange måder en dren-
gedrøm. Måske er det ikke 
alle drenge, der drømmer 
om at være cirkusdirektør, 
men de fleste drømmer nok 
om at få lov til at gøre, som 
det passer dem, og det gør 
han.

- Jeg glæder mig over det 
liv, jeg har skabt. Jeg har 
altid været iværksætterty-
pen, og jeg ville aldrig kun-
ne have et 9-16-job. Jeg er 
mere til eventyr, og det er 
det, jeg stadig lever højt på, 
fortæller René Mønster, som 
søndag kan fejre 50-års fød-
selsdag.

Han er direktør i Cirkus 
Baldoni, som han selv star-
tede, men fra barns ben af, 
var det ikke posten som cir-
kusdirektør, der trak.

Han havde nemlig en drøm 
om at blive tryllekunstner, 
og efter en tid som kommu-
nalt ansat, tog han derfor et 

job i Cirkus Arena som tryl-
lekunstner under kunstner-
navnet Ron Marvin og sene-
re som forretningsfører.

Begejstrede børn
René Mønster endte dog 
med at etablere sit eget bør-
neteater, som i 2001 blev til 
Cirkus Baldoni. Og netop 
det med at underholde børn 
er noget, som altid har stået 
ham nært.

- Man kan begejstre børn 
mere, end man kan med 
voksne, og den spontanitet, 
som børn har, er simpelthen 
livsbekræftende, siger han.

Fødselaren kan kigge til-
bage på et liv, hvor han har 
fået tingene, som han ville 
have dem - altså næsten.

- Der er nogle ting, som jeg 
ville ønske, at jeg var gået i 
gang med før. Jeg ærgrer 
mig for eksempel over, at jeg 
aldrig fik lært at syng, danse 
og spille musik, siger Rene 
Mønster, der altid har gang 
i nye projekter.

Og hvor nogle måske vil-
le synes, at det måtte være 
stressende at være på farten 
hele tiden, så har Rene Møn-
ster det helt modsat.

- Jeg har det der gen, der 
gør, at der altid skal ske no-
get nyt. Jeg bliver rastløs, 
hvis jeg er derhjemme i mere 
end 14 dage ad gangen, og 
selv når jeg har fri, så vil jeg 
gerne ud at rejse til USA el-
ler fjernøsten. »At rejse er at 
leve«, sagde H.C. Andersen, 
og det er jeg enig i, siger han.

Skal fejres på Island
Selv en rund fødselsdag 
kommer da heller ikke i ve-
jen for cirkusdirektørens 
rejseplaner, og han skal der-
for fejre sit halve århund-
rede på Island, hvor Cirkus 
Baldoni skal optræde sam-
me aften.

- Der er en cirkus-traditi-
on for, at man synger Hap-
py Birthday og klapper af 
fødselaren til finalen, og jeg 
har også inviteret familie 
og venner til at komme til 
Island, men der er nok ikke 
så mange, der har tid og råd, 
så jeg holder også en fødsels-
dag, når jeg kommer hjem, 
griner han.

René er altid  
på eventyr

Det er en glad Cirkusdirektør, der 
søndag kan fejre sin 50-års fød-
selsdag på Island.  Foto: Cirkus 
Baldoni

Det startede som børneteater, men i 2001 blev det omdøbt til Cirkus 
Baldoni.  Foto: Kenn Thomsen


