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Jeg skal starte med at sige tak for invitationen. Jeg er inkarneret bymen-
neske, hvilket gør det endnu mere forløsende at komme ud og f̊a noget luft
under vingerne. Og m̊aske, hvem ved, at f̊a en lille fjer p̊a i godt selskab. Jeg
er ikke ligefrem nogen ørn n̊ar det kommer til at holde tale. Derfor har jeg
skrevet den ned, s̊a for det tilfælde at jeg kan tyde mine kragetæer, kan man
m̊aske blot h̊abe p̊a en hvis kontinuitet.

Naturen har, blandt folketingets høge, ikke ligefrem topprioritet. Naturen
er ikke kommercielt interessant nok til, at man er rede til at passe p̊a den.
Der er faktisk tale om en politik, jeg ikke har det fjerneste imod at kalde
uansvarlig og komplet pip i l̊aget. Der er nok gribbe, der skruppelløst vil
gøre skade p̊a vores naturomr̊ader for ren profit. Den lokale godsejer, der
netop har stj̊alet 500 m3 sand fra stranden nede ved Møn er ikke en enlig
svale, s̊adan har det altid været og s̊adan vil det altid være. Nu sidder vi s̊a
bare med en regering, der har svært ved at se helheden i fugleperspektiv, men
bedst overskuer skattefradrag og bestyrelseslokalernes udbud af sm̊akager.

Jeg er biolog af uddannelse og biokemiker af gesjæft og nogen kunne
m̊aske beskylde mig for at være lidt af et æggehoved. Men i dag st̊ar jeg
her ikke i kraft af min faglighed eller som sanger. I dag st̊ar jeg her for at
minde om den ånd i mennesket, der altid har fundet inspiration i naturen
eller i kontrasten til den, altid har kunnet sl̊a vingerne ud og skænke os andre
dødelige en flig af sandheden om sjælens mysterier. Husk bare Bjørnstjerne
Bjørnsons bevingede ord ’Ørnen løfter med stærke slag over de høje fjelde /
ror i den unge, kraftfulde dag / mætter sit mod i det vilde jag / Sænker sig
hvor den lyster / ser imod fremmede kyster.

Jeg har hørt en lille fugl synge om, at blind høne ogs̊a finder korn, men det
kræver sgu der er korn overhovedet. Og s̊a længe vi efterlader det ene natu-
romr̊ade til bulldozerens glubende appetit og rejser beton som fugleskræms-
ler, monumenter til guder for krig og endeløs depression og tomhed, s̊a er der
hverken korn til seende eller blind.

Ved Perleporten skal disse selvfede profithungrende b̊atnakker nok mærke
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det gamle ordsprog ’højt at flyve, dybt at falde’ helt bogstaveligt. Og faldet
skal ikke standses af bølgende dun men af den samme beton, som slider p̊a
menneskets sjæl i den verden de forlod s̊a mætte af ting, s̊a forladt af ånd.

Har overflodssamfundet da stækket naturens vinger fuldstændigt? Det
ved vi godt det ikke har, for vi er ikke allesammen en flok bævende kyllinger,
med trang til at følge trop og dukke nakken. Fugleværnsfonden har fundet
et ganske listigt Colombus-æg. Vi ved hvad I gør og jeres hale t̊aler salt. Lad
de gr̊adiges sjæle flapre vingeskudt omkring bag slipset. I er den trygge rede
i hvilken Danmark kan lægge sit travle hoved, ikke blot fuglekiggernørderne,
ikke blot naturentusiasterne men alle, hvis ånd længes mod horisonten og sig
selv og hvis sjæl ikke blot er kevlar og is.

Med frygt for, at den mere jordnære blandt jer fristes til at stemple
følgende billede som en smule forfløjent, vover jeg alligevel pelsen: I fon-
dens smukke reservater ser jeg Fugl Fønix ryste asken af fjerdragten og rejse
sig for at minde os om, at kulturens sejre over naturen er ganske kortvarige
i det store billede. Jeg ser det i en grankogle, i egens første skrøbelige kim-
blade, den mindste lille spurv. Dog, for os, de levende, og de, som skal følge
efter os, skal vi kæmpe for naturen og dermed for et værdigt menneskeliv og
sjælens lise.

Et ni-foldigt leve for Fugleværnsfonden!
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