Naturen i enhver bondes baghave - eller er det baghovede
Traktorlyd fra højttalerne og to bønder kommer ind fra hver sin side, gerne lidt skrævende, da de
lige er steget af deres traktor.
Jens ser frisk og frejdig ud, måske med en tot halm i mundvigen.
Niels ser træt ud og hoster og harker jævnligt.
Jens: Davs Niels, nå hvordan står kornet så i dag?
Niels: Det står overhovedet ikke, det ligger fladt hen ad jorden. Sådan noget lort.
Jens: Ja, det kan det jo så’en set sagtens være, lortet altså, der er skyld i, at dit korn har lagt sig.
Niels: Nej, det er det fand’me alligevel ikke, do. Har du aldrig hørt det gamle ordsprog, at det er
lorten, der sætter maden på bordet.
Jens: Det tør jeg sågu alligevel ikke sige til hende derhjemme, når hun står med frikadellerne klar
til serveringen.
Niels: Jeg er overbevist om, at havde jeg bare sprøjtet det én gang mere, så var det her aldrig
sket. Det er garanteret inficeret med både skadedyr og svamp. Derfor er det blevet så tungt, at det
lægger sig ned.
Jens: Nu har det jo også fået en del regn på det sidste; og du har da vist også givet det sådan lige i
til kanten du ved, når vi snakker om lort. Har du ikke også sprøjtet det en fire – fem gange her hen
over sommeren?
Niels: Gu dælen har jeg da ej sprøjtet det. Det hedder sgu da ikke sprøjte. Tror du virkelig man
sprøjter rundt med de dyre midler, vi har til rådighed nu om dage. Det ville sgu da være den rene
ruin. Jeg har plejet mit korn, plejet det, omhyggeligt kørt i mine plejespor og med de fineste dyser
fordelt beskyttende dråber ud over det. Og hvad fanden mener du med, at jeg er gået til kanten
med lort. Jeg har fordelt, det lort eller rettere gylle, der var i beholderen.
Jens: Jamen, var der ikke bare en lille smule gylle mere, end der burde være?
Niels: Årh hold kæft, så meget kan skide 5.000 slagtesvin da heller ikke skide mere end de 20.000,
jeg har om året på papiret altså vel? Desuden så gider kommunen jo ikke komme ud og godkende
min besætning og slår jeg dyrene ihjel, så er det jo også galt ikke?
Jens: Jamen, du har vel haft din årlige kontrol, har du ikke?
Niels: Årlig kontrol, jo det havde jeg i 2005, så… og de kunne fandme også lige prøve på at
komme, så længe de ikke engang kan snøvle sig færdige til at godkende en sølle udvidelse på
5000 dyr.
Jens: En sølle udvidelse på 20 %? Sig mig har du aldrig overvejet at blive økolog? Det har jeg, der
skulle være gode penge i det, og så får man oven i købet god samvittighed.
Niels: Min samvittighed fejler fandme ikke noget. Økologi ha, fis i en hornlygte, siger jeg bare, back
to nature, Morten Korch idyl, det er hvad det er!
Jens: Jeg føler nu ellers, man måske kunne gøre et eller andet godt for os alle sammen. Prøv bare
at tænke på al den der snak om global opvarmning. Det siges, det er fordi vi landmænd sviner alt,
alt for meget. Det kan være, det også er derfor, vi har fået så meget regn, og dit korn har lagt sig
ned, altså ud over det med gyllen!
Niels: Drivhuseffekt ha, fis i en hornlygte, siger jeg bare. Jeg har fandme ikke bedt om og få bygget
et drivhus oppe i himlen. Jeg passer min bedrift og så kan de andre bare passe dem selv. Hvorfor
skal vil hårdtarbejdende landmænd betale for alt det svineri andre går og laver?
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Jens: Jamen, det skal vi vel heller ikke, men derfor kan vi vel godt gøre vores til, at den globale
opvarmning ikke bliver værre?
Niels: Nu lyder du nøjagtig ligesom ham der amerikaneren, hvad fanden er det nu han hedder Al
Pasino, Alfred, du ved ham, der aldrig blev andet end vicepræsident, og nu har lagt sit liv an på at
redde verden. Hvad pokker er det han hedder? Fandens også, jeg husker så dårligt.
Jens: Al Gore. Det kunne være alle kemikalierne, der påvirker din hukommelse. Jeg synes også,
du er begyndt at hoste vel meget. Tror du, du kan blive ved med at tåle alt støvet i svinestalden?
Niels: Gu’ fanden hoster jeg da ej; og det der med hukommelsen du, det kommer simpelthen af
stress. Det har jeg læst, stress, stress, stress over jeg ikke kan få godkendt min udvidelse, så jeg
kan holde kreditorerne fra døren.
Jens: Jamen, er det nu også løsningen med den udvidelse. Hvorfor sætter du ikke bare svinene
ud, og så nøjes med at dyrke jorden f.eks. økologisk?
Niels: Jeg har jo lige fortalt dig, at alt det der med økologi, det er bare sådan en gang fis i en
hornlygte, hvor nogen tror, man kan dyrke jorden uden plejemidler. Har du da for fanden ikke set
alt det ukrudt og kryb, der spreder sig i de der økologiske marker?
Jens: Jo, men jeg har pokkerme også set både agerhøns, sjældne fuglearter og et væld af
sommerfugle og mariehøns. Det kaldes vist mangfoldighed, har jeg læst. Noget med at økologi
medvirker til at opretholde balancen også i den vilde natur
Niels: Jeg siger det igen, fis i en hornlygte, basta. Vild natur, ha… hvad fanden ska’ vi med vild
natur? Det kan vi for pokker da ikke æde, vel? Vi skal producere fødevarer. Vi er et landbrugsland
ikke et museum, eller en eller anden stat i Congo, hvor turisterne kan komme og kigge på vilde
løver. Og ved du hvorfor? Det er da for fanden fordi, der aldrig har været løver i Danmark, din
odder.
Jens: Nej ikke løver, men der har da været både oddere, som du selv nævner og storke, for ikke at
tale om vildsvin. Dem skyder man syd for grænsen i øjeblikket.
Niels: Ja gu fanden skyder man dem da. Tror du vi vil have det tyske svinepestbefængte lort her til
Danmark. Det ville jo smadre hele vores produktion.
Jens: Jeg har da ellers læst, at der kun er promillers risiko for, at et vildsvin kan slæbe sygdommen
her til landet. Desuden, så kommer vildsvinene vel ikke i din produktionsstald, hvor der oven i
købet er undertryk vel?
Niels: Og hvad har det så lige med sagen og gøre? Det går ud over vores sundhedsstatus i forhold
til de lande, vi skal eksportere alle flæskestegene til do. Tænk hvis japanerne ikke kunne få kød fra
danske svin til deres wok-retter, hvordan skulle det så gå, har du tænkt over det?
Jens: Næh egentlig ikke. Jeg tænker sådan mere over, hvordan det skal gå her i lille Danmark,
hvis vi ikke snart gør noget for at sikre en mere miljøvenlig landbrugsproduktion.
Niels: Miljøvenlig ha, skulle svinene så rende rundt på markerne. Kunne du forestille dig, hvor
miljøvenligt, det ville være, hvis mine 25.000 øh 20.000 slagtesvin skulle gå rundt i store flokke på
marken. De både skider og pisser altså.
Jens: Tja, men det gør de jo også inde ikke? Du kunne jo så overveje at have færre svin, så det
antal du havde passede til dine markers størrelse.
Niels: Aldrig i livet. Det bliver over mit lig! (Hoster meget kraftigt)
Jens: Ja, det er jeg da også bange for, at det gør!
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Niels: Næh, hvis man endelig skulle noget, så skulle man etablere en fandens stor golfbane med
wellness-center og hele pivtøjet.
Jens: Tror du så, det ville hjælpe på miljøet?
Niels: Det ved jeg sågu ikke, men det ville hjælpe ret så kraftigt på min pengepung.
Jens: Jeg har læst, at golfbaner overhovedet ikke er godt for naturen. For det første sprøjter og
gødsker man, for at græsset altid skal være tæt og grønt. De kæmpe græsarealer er det man
kalder monokulturer, du ved det modsatte af stereo, så de skader naturens mangfoldighed, fordi de
vilde dyr ikke kan finde føde der.
Niels: Det er da fandens så belæst, du er. Der skal fandme heller ikke rende vilde dyr rundt på min
matrikel; og det er sgu lige meget om det er i kornet eller på golfbanen. De kan bare pille af, kan
de. Ud i skoven og bliv der!
Jens: Jeg synes nu ellers det er meget hyggeligt, når der kommer en hjort eller en hare forbi. Det
er også derfor, jeg gerne vil lægge det hele om til økologi.
Niels: Ja, fanden sgu det hjælpe. Så får dit korn sgu da bare svamp og så dør de stakkels dyr af
det. Næh, lad du dem hellere blive i skoven og så pas dine marker som en anstændig landmand.
Jens: Jamen jeg tænker også på udfordringen, du ved, tanken om at man skal indrette sine
marker, såning og så videre i pagt med naturen. Man skal ligesom til at tænke mere over, hvordan
man gør hvad og hvornår, ligesom bønderne gjorde inden sprøjtemidlerne blev opfundet.
Niels: Hvad sagde jeg, Morten Korch. (Griner og kommer til at hoste kraftigt)
Jens: Kan det ikke være, fordi du sprøjter din køkkenhave med ukrudtsmidler og svampestop, at
du har det så dårligt, Niels?
Niels: Hvad fanden mener du? Tror du da for pokker, at jeg er så dum, at jeg kunne finde på at
sprøjte mine fødevarer med alt det giftige lort?
Forfatter: Birgit Bak 2009
Denne tekst må ikke bruges, uden forfatterens skriftlige samtykke!
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