
Erik Ninn-Hansen blev ”Årets Dyreven” 1987 
 

Det var justitsminister Erik Ninn-Hansen, der i 1987 tog initiativ til udarbejdelsen af  

en ny dyreværnslov - en lov, som først blev vedtaget 6. juni 1991. Denne lov danner 

fundamentet for de bestemmelser, som gælder i dag.  Men den gang besluttede 

Dyrenes Beskyttelses bestyrelse i sin glædesrus, at ministeren skulle udnævnes til 

”Årets Dyreven” for denne bedrift. Jeg var på det tidspunkt foreningens direktør, og 

havde derfor ansvaret for alle de praktiske ting i forbindelse med overrækkelse af 

prisen. 

 

Jeg vidste, at hvis vi skulle have held med at få gjort pressen interesseret i 

begivenheden, så skulle vores pressemeddelelse bilægges et opsigtvækkende foto. 

Derfor aftalte jeg med ministersekretæren, at jeg ville komme på Justitsministerens 

kontor med en hund, en kat og en fotograf. Det var foreningens internat på 

Poppelstykket i Valby, som lånte mig hunden Bøv og katten Olsen, og fotografen fik da 

også taget 10-20 billeder af en smilende minister med Bøv ved sine fødder og Olsen 

ved skulderen. Alt forløb godt, indtil vi var kommet lige uden for døren til ministerens 

kontor, hvor Bøv afleverede en kæmpe, ildelugende klat på gangens lyseblå løber. Der 

gik kun få minutter, så blev alle døre ud til gangen åbnet, og de ansattes hoveder kom 

til syne med et udtryk kombineret af forbavselse og væmmelse. 

 

Men værre blev det, da en ulykkelig fotograf om aftenen ringer til mig og fortæller, at 

alle fotos er blevet ubrugelige på grund af en apparatfejl. Det var ikke nogen rar 

telefonsamtale, jeg havde med ministersekretæren den næste dag, men et par dage 

senere gentog vi seancen med en anden fotograf og en Bøv, som havde været ude på 

en lang tur inden – og alt forløb efter planen.  

 

 

Stort tillykke til Dyreværnsloven. 
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Justitsminister Erik Ninn-Hansen med hunden Bøv og katten Olsen 


