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Forsiden: 
Natliren er med på dagsordenen, nlh 

repræsentanter for alverdens kvinder 
samles til FN-kvindecopmøde i septem
ber. Billedet, der er fra Peru, er raget af 
Marianne Letlt, som også har illustre
ret flere artikler i cemaet side l O-l 7. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Mere til 
inder 

Vi ser det i hele verden. Selv om vi ved, 
det er fo rkert, vinder kortsynede økonomi
ske interesser stadig frem på bekostning af 
den langsigtede fornuft. Vi ødelægger 
skov, ud piner agerjo rd og sviner vand og 
luft til - som oftest helt gratis, fo r jo rdens 
rigdomme er altid blevet betragtet som et 
gode, vi bare kunne bruge løs af. 

Resultatet b liver en kæmperegning, som 
vi sender videre til de næste generationer i 
fo rm af ødelagt jord , vand og luft. Og 
sidst, men ikke mindst, en -langt fattigere 
plante- og dyreverden med langt færre ar
ter. 

"Nogen må gøre noget", tænker man 
straks, og hvad ville være mere rigtigt end 
at appellere til kvinder fra hele verden, der 
mødes i september til kvindetopmøde i 
Beijing, Kina, med et budskab om at tage 
ansvaret fo r fremtid ige generationers leve
vilkår på sig. 

Kvinder har en særlig rolle at spille i na
turbevarelse. Vi har tradition for yngelple
je, og vi er ofte direkte naturforvaltere. I 
u-landene er det kvinderne, der står op, før 
Fanden få r sko på, og tænder ild , henter 
vand og laver mad. O g det er oftest dem, 
der sår, luger og høster marken, og som 
samler brænde og skovens frugter ind . Al
le disse kvinder sidder altså i første parket 
til fo rarmningen af naturen, og de mærker 

Genera/sekretær Lene \!Iitte 

den på deres egen krop ved et væsentligt 
større slid med at skaffe til dagen og vejen. 

I solidaritet med disse kvinder og med 
ko mmende generatio ner bør verdens kvin
der tage ansvaret fo r indførelse af en ny 
livsstil inden for naturens rammer. Og ud
viklings- og miljøhjælpeprogrammer bør 
særligt fokusere på kønsforskelle og under
støtte kvinders levevilkår. Dette er også 
den eneste fa rbare vej til at få løst den 
største trussel mod miljøet: overbefolknin
gen. Kampen fo r natLiren hører sammen 
med kvindekamperL 

WWF- W o rld W ide Fund for Namre- er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder for at løse globale naUlr· og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
namrfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naUlrens mangfoldighed 
(den bio logiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af nantrens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe foruren ing og unødigt forb rug af ressourcer og energi. 



Kender du vores børne- og ungdomsklub 
Panda-Klubben? 

lJlandt kvælerslanger 
og kælekaniner 



Af Morten Anclersen 

D et er altså ikke den nem· 
meste slange jeg har 
holdt. 

Casper Slots brokker sig, men 
fuktisk ser det ud til, at boa' en og 
han har det ganske godt sammen. 
Når en kvælerslange er mæt, bliver 
den dvask og er meget tålmodig 
overfor menneskeracens børn. 
Især når det er børn, som har 
prøvet ruren flere gange før. 

· Det VED vi altså godt, lyder 
det fra børnene, da dyrepasser So
fie Hjorth forsøger at instruere: 

· l skal have rolige bevægelser, 
ikke klemme den. 

WWF Verdensnantrfondens 
børne- og ungdomsklub består af 
ntsindvis af børn. Kontakten går 
gennem bladet Panda-Klubben, 
som kommer til medlemmerne 
seks gange om året med dyrcfotos, 
tegninger, pennevenne-klub, opga
ver og ideer til lege. Og så giver 
medlemskabet gratis eller billig ad
gang til en række museer og zoolo
giske haver over hele landet. 

Der er ikke noget klublokale, så 
Panda-Klubben er svær at fotogra· 
fere. Vi valgre at invitere syv af 
børnene på besøg hos Skoletjene
sten i Zoologisk 1-la\'e i Køben
havn. Med er også zoolog Frands 
Hjordt-Carisen og Panda-Klubbens 
redaktør Annette Brodersen: 

· Vi vil gerne inspi rere børnene 
til flotte og sjove oplevelser, der 
har med dyr og natur at gøre, siger 
Annette Brodersen. 

Besøget her i Skoletjenesten er 
helt i bladets ånd. Børnene, som 
er med i dag, er meget dyreinteres
serede og har været her før med 
deres egne sko leklasser. 

• Det er fantastisk at se de foran
dringer, børn går igennem her, si· 
ger Frands Hjordt-Carlsen. · By
børn har ofte en stærk modvil je 
mod at røre ved dyr. Men her er 
der en rolig atmosfære. Man kan 
virkelig se, at børnene oplever d et 
som en sejr, når de først har over· 
vundet deres modvi lje og er blevet 
trygge ved at sidd e med dyrene. 

Mange mennesker er bange for 
slanger. Men ikke Casper Slots, 
Henrik Bjørn Mortensen , Anders 
Witte, C hristopher Eric Støttrup 

Mens drengene er blodtørstige, vil 
pigerne, her Nana Rue, hellere i nær· 
konwkt med de bløde dyr, konswterer 
dyrepelSser Sofie Hjorth. 

LEVENDE NAT U R 3/95 5 

Panela-Klubbens reelaktør Annette 
Brodersen er ikke blandt de modigste, 
net r der gælder slangerne. Men her 
viser hun leopard-gekkoen, som er 
bomenes yncllingsclyr. 

En vandrende pind er da meget 
spændende. Men clen mel konkurrere 
med fotografens kamera om Adam 
Kischinot•skys imeresse. 

Med et kraftigt bid i nakken hm frit· 
ten wget lit•et af en mus. Til begejst· 
ring for Adam, Anders, Henrik og 
Christopher. Efter cl rabet sonderer 
rotoclyret terrænet, inelen clet begynder 
pcl sit mtllticl. 

WWF 

· Den er altscl ret tung, siger Casper 
Slots (med den røde Panda-Klub 
trøje), da børnene hanker op i boa 'en 
Amanda. 

Thomsen, Nana Rue, Michelle og 
Adam Kischinovsky. Uden tøven 
går de ind i opgaven med at hold e 
den største af slangerne, boa'en 
Amand a, til ære for fotografen. 

· Orv mand, jeg kan mærke 
dens ribben, siger C hristopher. 

Der er ikke tegn på nervøsitet 
hos børnene. Men smilene bliver 
hurtigr anstrengte hos de, der hol
eler midterstykket. 

· Den er altså ret nmg, stønner 
Casper. 

Da billedet er taget, går vi ud i 
en lille gård, hvor Skoletjenesten 
har en fritte • et lavbenet rovdyr • 
gående i en grav. 

- Jeg vil gerne give den en mus, 
hvis I vil have det, siger Sofie 
Hjorth. 

• JAAAH, lyder det fra alle dren· 
gene. • Det skal være rigrig s plattet. 

Pigerne er mindre begejstrede, 
men de bliver stående og ser med, 
da fritten dræber musen med et 
kraftigr bid i nakken. 

· Sådan er d et a ltid, siger Sofie 
Hjo rth. · Drengene er fasci nerede 
af alt med blod og d ød. 

Der o pst.'lr en opd eling i drenge 
og piger. Pigerne kæler med kani· 
ner, mens d rengene går med ind 
fo r at se kvælerslangerne blive fod
ret med levende mus. 

Men da Sofie Hjo rth spørger, 
hvilket d yr, børnl!nt: a llerhelst vil 
se, få r hun det samme svar fra bå
de piger og drenge: 

· Leopard-gekkoer. 
Gekkoerne er flotte, de er tålmo

dige og prikker rart på huden, når 
de kravler rundt på os. 

· Og så er de dejlige at røre ved, 

siger Adam. • 

Panda-Klubben har ca. 
7.000 medlemmer. De fleste 
er i alderen 6-12 år, men 
der er ikke nogen fust alders
grænse. Det koster 95 kr. 
o m året at være med. 

Ring til Kim O lsen pil tlf. 
35 36 36 35 og bestil et 
medlemskab. 
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Fodaftryk så 
storesom 

opvaskebaljer 
Naturfotografen Lars Gejl . 

fortæller denne sansemættede historie om sit 
møde med regnskovens elefanter 

"Som t•ar et sceneræppe blevet rw kker op, dukker en solbeskinnet d ben plads 
frem af jrmglen. Vi sti·vner. En flok prl l 0·15 elefanrer du kker op foran os. 
l ly af underskoven genner vildrbetjenren os hen r il et udkigsrc1rn i et træ. 
Vi klatrer forsigtig! op ad den lwlmldne srige." 

Af Lars Gejl 

I Dzanga-Sanghas fi1ldef.~rd ige , 

støvede reseiYatkonto r betale r 
vi for clefanrsafiuien og bli\•cr 

stiller under kommando af d en lo
kale vild tbetjent, som er bevæbnet 
med en grovkali brer riffeL 

l nden vi begiver os afsæd i 
L·md Roveren, skal vi neden om 
pygmæland sbyen for at hyre en 
guide. De lokale sorte begiver sig 
ikke ind i vild nisset pa egen hånd . 
l skoven hersker anderne. 

Ad smalle jordveje kører vi dy
bere og dybere ind i junglen. T o 
gange ma vi ud fo r at rydde 
smiitræer af \·ejen med ø kse og 
sav. Vildtbetjenten fortæller, at det 
er elefante rne, d er vælte r træerne 
fo r at få fat i bark og friske skud . 

Efter en times strabadserende 
kørsel d rejer vi omsider ind i en 
lille lysni ng, hvor spo ret ender. Re
sten af tu ren foregår til fods. 
Vildtbetjenren forkla re r, at det er 
fo rbudt at ryge. 

- Og hvis l skal tale sammen, så 
er d et med tegnsprog og hvisken. 
Hvis vi bliver angrebet, så sæt jer 
bag et træ og forho ld jer i ro. 

Pygmæguiden O\·ertager kom
mandoen og starte r med at sparke 
sine gummilli pllappere af fødde r
ne. Med sin machete i hånden 
fø rer han os i giisegang ind i sko
ven . Det fø rste stykke er let frem
kommeligt. Henning og jeg godter 
os over \·ores solide vandrestøvler, 

Elefanter ser ddrligt, men lugtesart
sen fejler ikke noget. Med t·ejrende 
snabler og udspilede orer prøt·er de at 
[d et indtryk af deres gæster. 

mens Lone og Tove skøjter rundt i 
gummisko på den fedtede sti. Lidt 
efte r stivner vores smil , da vi skal 
tværs gennem en sum p og går i 
\·and til livet. 

Pulsen hamrer 
På bredden står skoven som en 
grøn mur, alligevel fo rsvinder vo
res guide ind i bladmosaikken . Vi 
fø lger efte r. 

Me l et er scenariet forandret. 
Vi befi nder os i en dyb og smal 
elef.'lntveksel i bunden af regnsko
ven. Her er d unkelt, og d et er 
tun uligt at se mere end et par me
te r til Iwer side. 

Hvor vekslen er blødest, e r der 
o pvaskebaljestore fodaftty k. Vi pas
ser pa ikke at vrid e en fod af led i 
hulle rne. 

Med et ryk standser vo res guide 
og rækker en flad ham! i vejret. 
Som en militær kommandogruppe 
syn ker vi automatisk i knæ. 

Stilh eden e r intens. Kun en en
kelt næsehornsfugl skræpper 
skræmt op længere inde i det mør
kegrønne. Pulsen ham rer i tindin
gen, ø re rne står pa stilke, og salte 



svedperler drypper ned fra øjcn· 
brynene. 

• Elefanter, hvisker vildtbctjen· 
ten. 

Vi ser intet, men fornemmer al
ligevel, at der er et eller anclet i 
nærheden. Den fugtmættede jung· 
leluft bærer pludselig en kraftig 
sødlig krydret lugt imod os. Vi bli
ver med et klar over, at elefanterne 
er meget ta."t på. 

Lidt efter vinker gu iden os frem, 
og vi fo rtsætter i foroverbøjet løb. 
Faren er drevet over. 

Efter en lang og svedig vand re· 
tur er vi ved at nå ind til hjertet af 
reservatet. Elefanternes prusten og 
trompeteren høres nu tydeligt. Ef. 
ter lydene at dømme må der være 
mange i lysningen længere frem
me. 

Med et er vi der. Som var et sce· 
netæppe blevet trukket op, dukker 
en solbeskinnet nbcn plads frem af 
junglen. Vi stivner. En flok pil l Q. 

15 elefanter dukker op foran os. l 
ly af underskoven genner vildtbe
tjenten os hen til et udkigsrnrn i et 
træ. Vi klatrer forsigtigt op ad den 
halvrndne stige. 

Opklaringstroppen 
Fra platformen er der udsigt over 
hele lysningen. Forbløffet tæller 
jeg 92 elefanter. L1rmende trasker 
de frem og tilbage i lavt sjapvand. 

1 ogle ligger på knæ og rO<.Ier i jor· 
den med snabel og stødtænder, 
mens andre helt har overgivet sig 
og ruller rundt i det kølige mud
der. 

Kilder vælder op af jorden, og i 
nogle småbassiner, hvorfra vandet 
er fordampet, ligger der et tyndt 
hvidt sprødt lag tilbage. Mine· 
ralsal t. 

En lille gruppe skiller sig ud fra 
mængelen og lunter vagtsomt hen 
imod os. De ved, vi er her og vil 
undersøge sagen. Elefanter ser ikke 
så godt, men lugtesansen fejler ik
ke noget. Med vejrende snabler og 
udspilede ører prøver de at få et 
indtryk af det ukendte. En stor hu
nelefant er fører for den lille opkla
ringstrop. Hun bevæger sig tøven· 
de frem og tilbage foran tårnet. Ti
den synes ar stå stille, mens vi bli
ver vurderet. Til sidst beslutter 
hun sig for, at vi ikke er værd at 
spilde mere tid p;i. Med et irriteret 
prust drejer hun rundt og sætter 
kursen tilbage mod badel ivet. Re
sten af troppen følger efter. 

Jeg kravler forsigrigt ned af sti· 
gen. Helt ude i kanten af lysnin· 
gen, under en busk, sidder vores 
gtlide. Jeg sniger mig hen til ham. 

Kun ca. 40 meter fra os boltrer 
elefanterne sig. De virker skræm· 
mencle store. Jeg får fotofeber og 
har svært ved at holde den kraftige 
tele stille af bar ophidselse. Sveden 
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løber sviende ned i øjnene, og det 
kniber med at stille skarpt. 

Et udsnit af et elefanthovede 
kommer til syne i søgeren. Det 
brede flade pandeben og de krafti· 
ge stødtænder fortæller, at det er 
en han. Med det ene øje stirrer 
den ind i linsen. Jeg glemmer alt 
andet og ser kun det mørke lidt 
bcdrøvede øje. l de lange fine 
øjenvipper dingler småflager af 
indtørret mudder, lidt væske er 
løbet ud af øjenkrogen og har far· 
vet huden mørk. 

Ør af indtryk 
En indre ro præger det store dyr. 
Jeg føler styrke og en boblende in
dre glæde ved at sidde så ta:t på en 
vild elefant. Jeg er overbevist om, 
at elefanten står og tænker på no
get. Jeg tror, vi forstår hinanden. 
En fornemmelse af gensidig re
spekt opstår hos mig, og pludselig 
føler jeg mig tryg og rolig. Elefan· 
ten plirrer lidt med øjet og går ud 
af billedfeltet. Min fotofeber er fo r
svundet. 

Skyggen har sneget sig et godt 
stykke op ad stammerne. Der er ik
ke meget dag tilbage. Vi skal være 
tilbage inden nattefald. 

Turen tilbage foregår i dyb tavs· 
hed . Sanseindtrykkene har gjort os 
øre, vi har svært ved at holde ba· 
lancen i de smattede veksler. 

WWF 

Den aften sidder vi længe om
kring lcjrbalct. Jeg stirrer ind i glø
derne, mine ranker går deres egne 
veje, tilbage ad fedrede stier til ele
fanterne. 

Mon de sover nu? Og hvad med 
,·ores guide? Fortæller han nu ele
fanthistorier hjemme i landsbyen 
til en flok måbende unger1 

L1d der for altid være plads til 
elefanter og pygmæer i Bajanga. • 

l Dzanga-Sangha Reservatet, 
som Lars G ejl har besøgt, 
gennemfører WWF Ver· 
densnan1rfonden et større 
projekt, der går ud på at 
inddrage lo kalbefolkningen , 
som især er pygmæer, i en 
ko mbination af naturbeskyt
telse og udvikling. Reserva
tet ligger i Den Centralafri· 
kanske Republik. 

Larmende trasker elefanterne frem og 
tilbage i lavt sjapmncl. Nogle lii:J(er 
pd knæ og roeler i jorden med snabel 
og swdræncler, mens andre helt har 
overgivet sig og ntller mnclr i det køli
ge mudder. 
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Af Uffe Gjøl Sørensen 

Sihangwane-skoven i den nor· 
døsdige del af Sydafrika boede 
der et ældre ægtepar. Efter et 

langt liv levede de alene · deres tre 
voksne sønner var søgt til andre 
egne med bedre fremtidsmulighe
der. På en mark rydder i den ud
strakte skov kunne de dyrke til de
res daglige udkomme. Er liv i yder
ste futtigdom som det nu engang 
leves af en stor del af Afrikas man
ge millioner. 

En tidlig morgen ko mmer parret 
til hovedkvarteret i det nærliggen
de Ndumo Vildtreservatet og tigger 
om hjælp. l sin søgen efter føde 
har en elefunt først ned trampet 
marken, væltet forrådsskuret og si
den huset. Ved et lykketræf undgik 
de to ældre selv at blive trampet 
ihjel, men det store dyr ødelagde 
grund laget fo r deres liv. På en en
kelt nat. 

Uden for nauonalparkerne vil elefanten kun otoerleve, 
h•,is konflikterne med mennesket kan afværges. 

Lokalbefolkningen skal have lov til 
bæredygtig udnyttelse, så elefanten ikke 

opleves som et skadedyr 

Denne nutidige hverdagshistorie 
kunne være hentet fra hver eneste 
afkrog af Afrika, hvor der stadig 
findes elefunter • eller for den sags 
skyld mængder af andre store, vil
de dyr. For os i det højUldviklede 
Vesten er det svært at forstå. Vores 
egen oprindelige, vilde namr er af.. 
viklet, og de store dyr er under
holdning enten bag tremmer i zoo
logiske haver eller i TV. 

l de kommende 30 år forventes 
der i Afrika en større relativ be
folkningstilvækst end noget andet 

sted. Fra 643 millio ner mennesker 
i 1990 til mere end l ,4 mi lliarder i 
2020. Det vil uvægerligt beryde et 
endnu større behov for udnyttelse 
af namrresurserne. Uden for natio
nalparkerne og andre stærkt be
skyttede områder vil elefunter og 
andre dyr kun overleve, hvis der 
kan findes måder til at afværge 
konflikterne med mennesket. 

Elefunter er flokdyr, og i kraft af 
deres størrelse gør de stor påviselig 
skade, hvis de kommer ind i dyr· 
kede områder. Kan man håndtere 

clefuntproblemerne, vil erfuringcr· 
ne kunne tilpasses andre arrer, der 
er knapt så frembusende. Og selv
om elefunter er besværlige, så er 
opgaven langt fra umulig. 

Mange problemer kan løses gen· 
nem en bedre planlægning af land
udnyttelsen. Hvis befolkningen 
bor spredt i de vildtrige områder, 
er risikoen for konflikter ekstra 
store. Ved ar samle marker i be
stemte o mråder og samtidig til
stræbe at undgå de mest vildtrige 
områder kan man nå et langt 
skridt ad vejen. 

Selv elektriske hegn med høj 
spænding er ikke nødvendigvis cf. 
fektive over for elefanter. Man er li
ge ved at mistænke dyrene for selv 
at finde frem til kontakten og slå 
spændingen fra, men den rigtige 
forklaring er, at elefanter går igen
nem et hegn, hvis de vil igennem. 
Med et godt kendskab til dyrenes 
vandringer kan en strategisk opsæt· 



ning af hegn væn: nok så vigtig. 
Det rigtigt opsatte hegn \"il kunne 
lede elefanterne udenom markerne 
og helt afl!ærge kunfl ikten. 

Fo rskrækkelser mt..J eksempel· 
vis larm eller gummikugler gen· 
nemskuer de klo!,'l: elefanter hur· 
rigt. Derimod hjælper det at skyde 
et dyr i en flok, J er gør påviselig 
skade. Elefanter husker sum he
kendt glimh:nde, og hvis et dyr bli
ver skudt, "il flokken i lang tid ef· 
ter undgå det fitrligc område. 

Det er indlysende, at ho rtskyd· 
n ing af enkelte elefanter kun er en 
løsning, hvor der endnu er store 
og levedygtig.: bestande. Men hvis 
den b.:tingdse er opfYldt, sil har 
bort:;kydningcn 'amtidigt den for· 
del, at lokalbefolkningen fa r gavn 
af dyrets W. ML~l en vægr pa 3-6 
tons for vobne defanr.:r er dyret 
et kødbjerg, der kan for~yne man· 
ge mennesker. 

Den stoæ udford ring er at sikre 
levedygtige bestande af Afrikas vil· 
de dyr samtidig med, ar lokalbe
folkningerne har mulighed for 
bæredygtig udnynelse. Og samtidig 
med ar de farlige omkostninger 
ved at bo i eller nær dyrerige omr.i· 
der er så sma som muligt. Det er 
ikke nogen enkel opgave, og den 
vil aldrig blive uden konflikter. l 
\XIWF Verdensnantrfonden ser vi 
det som en af vores hovedopgaver 
i arbejdet med at sikre Afrikas vil
de dyr for fremtiden. • 

Med en t•ægt pcl 3-6 tons for t'Oksne 
elefanter er d)ret Cl kødbJerg, der kan 
forsyne mange mennesker. Bonskyd
nrng af enkelte elefanter kan være en 
løsning i de omrdder, hvor der end m< 
er store og levedygtige beswnde. 
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Stop for elfenben gavner 
..1 

orbuddet mod handel med 
elfenben har hjulpet elefan
terne. Det internationale 

forbud, som blev vedtaget under 
heftig debat og stor medieovervåg· 
ning, har vi rket siden 1990, og 
nu er det muli1,rt at gøre >tants. 

Krybskynerier sker i dag pa et 
meget lavere niveau end før for· 
buddet. De tidligere vi!,rtigste mar-

keder for elfenben i Europa og 
USA er i dag stort set lukkede, 
men d.:r er desværre tegn på, at 
nye markeder er ved at dukke op 
især i Sydøstasien. Genn.:m 
l 980' erne blev bestanden af ele
fanter i Afrika halveret fra 1.3 
millioner til 650.000. Årsagen til 
denne katastrofale nedgang var et 
omfanende krybskyneri . 

Mange afrikanske lande skærer 

hdrd1 ned pd antallet af offentligt 
ansc111e. Det gdr ud over tilsynet 
med nawren, og krybskytter fdr frie
re spil. Pd billedet viser en kenyansk 
parkbetjenL en konfiskeret stødwncl. 

Det er beregnet, at Afrika i star
ten af 1800-tallet n tmmede plads 
til o p mod 2 7 millioner elefanrer. 

uridens fa hund rt.~lc ntsinde 
elefanter er saledes kun en beske· 
den fraktion af fordums antal. 
Mens den altid omfanende jagt 
pa elefanterne tidligere skete på 
baggrund af en langt større be
stand, sa er situationen i dag radi· 
kalt anderledes. Den blinde, kom· 
mercielle jagt efter elfenben har 
været tæt på give dodssrødet til en 
af klodens me>t fasciner.:Je skab
ninger. 

Mange afrikanske lande gen· 
nemgår i disse ar sakaldte srruk
ntrtilpa>ningsprogrammer, der 
har til hensi1-,rt at forbedre økono
mierne pa lan1.rr si!,rt. Antallet af 
statsansane indskrænkes, og der 
skal spares på de offcndig.: udgif· 
ter. Dene går ud over tilsynet med 
nantren. l perioden med dfen· 
bensforbuddet er der generelt sket 
et fald i midlerne til d rift af natio
nalparker og nantrbevarclse. Der 
.:r ryddige tegn på, at kl)•bskyner 
igen fitr frit spil. 

Der hviler derfor et stort ansvar 
p;t bi;.cmdsorganbationer, som 
f.eks. Damda og Danced i Dan· 
mark, og de overnation;lle or1,>ani· 
sarioner, som f.eb. Verdensban· 
ken. N;\r disse organisationer er 
11lL'<.I til at sæne strukntrtilpasnin
gerne i gang, må de ogsa assistere 
de finrige lande i miljuarbcjdet. 

Der er stadig god grund til at 
tilStholde forbuddet mod handel 
mt'\.l d t\:nhcn, h1!ilket da ogsa \'ar 
konklusionen på J et senest af. 
holdtc verdensmøde for handel 
med trUt~lc dyr. 

Der er ingen grund til ju· 
bclstcmning, men man kan note
n:, at forbuddet har hjulpet. Det 
er stadig muligt at redde klodens 
største landlevende dyr. • 

9 
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De ved p ræcis, hvilke dyre· og 
plantearter, som er ved at blive ud
ryddet, men de føler sig afmægtige. 

"Hvis vi melder overtrædelserne 
til myndighederne, sker der abso
lut intet, for de er som regel 
medskyldige og ønsker ingen af. 
sløring. Vi ville ønske, vi kunne 
finde en måde at kontrollere vores 
resurser på, så der også er mad 
nok til ko mmende generationer", 
siger kvinderne. 

De officielle lønninger kan in· 
gen leve af, så de offentlige myn· 
digheders ansatte er moriverede for 
at tjene en ekstra skilling på at luk· 
ke øjnene for overtrædelserne eller 
endog at være et direkte led i han· 
dels kæden. 

Reservatet Pacaya·Samiria er på 
størrelse med halvdelen af Dan· 
mark og huser omkring 55.000 
mennesker. Flodfolket, som bebo
er området, består af ca. 80 pro
cent cocama-indianere og 20 pro
cent mestitser (blanding mellem 
spaniere og indianere). 

Cyklus giver samhørighed 
Som så mange andre kvinder, 
etn iske som ikke-etniske, giver co
cama-kvi ndens biologiske cyklus, 
hendes reproduktive evne samt 
hendes ansvar for familiens ve og 
vel en speciel samhørighedsfølelse 
overfor naruren og dens skabnin· 
ger. Yngelplcjen udvides til at om· 
fatte landbrugsafgrøder, husdyr· 
hold samt vilde dyr og planter. 
Hvis familien, floraen og faunaen 
ikke har det godt, må balancen 
genoprettes med kærlig pleje. 

Kvinderne mærker konsekven· 
serne dagligt, når familiens mad 
skal ti lberedes. De er va nte til at 
hente varierede fødevarer direkte 
fra nan1ren. Overlevelsen har som 
regel ikke været et problem i reser· 
vatet, naruren har gavmildt givet af 
sine produkter. Men i dag ser de 
sjældent de lækre og næringshold i· 
ge paiche· og camitanafisk på mid· 
dagsborder, heller ikke de små 
amazonhjorte samt de store majaz· 
jord rotter fra de højereliggende 
skovområder, og charapa· og tari· 
cay-skildpadderne er vanskelige at 

skaffe til festlige lejligheder. 
Ceder· og mahognirræerne, som 

bruges til de bærende konstruktio
ner i deres huse, samt pona-rræet, 
som bruges til vægge og gulve, er i 
dag vanskelige at skaffe. Cocama· 
mændene skal meget langt ind i 
reservatet for at fin de dem, og 
transporten til kystområdet er van· 
skelig i de små kanoer. Palmegrc· 
nene, som bruges til taget, er lige· 

Cocanw-kvinclens biologiske C)·klt1s og ansvaret for familien giver en speciel samhørig/tedsfølelse overfor natliren og dens 
skabninger. Yngelplejen udvides til a! omfaue landbrugsafgrøder, huselyrhold samt vilde dyr og planter. 

ledes vanskelige at få fat på, og fa
milierne tv i n ges i stigende grad til 
at købe zinkplader, som er dyre og 
ikke holder varmen ude. 

Cocama-kvinden er bærer af tra· 
ditioner indenfor clyrkningsmeto· 
der, forarbejdning af fødevarer og 
de traditionelle drikke, legender, 
sprog, keramik og nanmnedicin. 
Kvinderne er ikke så modtagelige 
for forandringer som mændene, 
og kvinderne kan derfor være en 
stopkloels • både i positiv og nega· 
riv forstand · for forandringer i le
vevis og udnyttelse af naturen. 

Som kvinde føler jeg mig ofte 
lidt ensom i mit arbejde som kon· 
sulent fo r et projekt til beskyttelse 
af naturreservatet og dets indvåne· 
re. l næsten alle lag af samfimdet 
her er man omgiver af mænd, som 
taler om rentabilitet, dagspriser pr. 
kilo, tekniske detaljer i fangst· og 
dyrkningsmetoder eller i forarbejd· 
ningsteknik. Historierne om spæn· 
elende oplevelser i jagren på jung· 
lens "guld" er der nok af, når man 
forsamles over en øl sent på efter· 
middagen. 

Hold jer til mødreklubben 
Skal man skaffe sig information 
om tingenes tilstand i ministerier, 
hos lokalregeringen eller hos di-

srrikrsmynclighederne, ser man 
kun kvinder, når den obligatoriske 
kop kaffe serveres. Skal man holde 
møde med de lokale indianske or· 
ganisationer i landsbyerne, bliver 
kun mændene indkaldt, og går det 
højt, deltager den kvindelige præsi· 
dcnt for mødreldubben. Hun sid· 
der på bageste række og siger som 
regel ingenri ng. Skal man have 
kvinderne i tale, skal man specifikt 
bede o m at få dem indkaldt, og d a 
forventes det, at snakken går om 
mødreklubbens aktiviteter med at 
sy røj til familien eller producere 
vegetabilsk mælk til børnene i sko
len. Naturbeskyttelse er åbenbart 
ikke et emne, kvinder bør beskæf· 
tige sig med. 

Som udenlandsk kvinde bliver 
man tolererer, men det forventes 
ikke, at man har noget at sige. Skal 
der vigrige ring på border, henven· 
der landsbylederne sig til den 
mandlige lokale projektleder i fo r· 
venmingen om, at han har autori· 
ret og viden til at rage beslutninger. 

Namrbevarelse snakkes der me· 
ger o m på alle niveauer. Det er 
kommet på mode, efter at de uden· 
landske donorer har bragt emnet 
på bane og stiller økonomiske mid
ler til rådighed . Men der snakkes 
for meget og gøres for lidt, og det 
falder ikke mændene ind at invol· 

vere kvinderne i denne vanskelige 
opgave. Eftersom den er så vanske
lig, skal der mænd til at løse opga· 
ven, synes at være holdningen. 

Jeg vil vove at påstå, at den holis
riske tankegang, som forbi n des 
med inelianeres opfattelse af natu· 
ren, deles af mange kvinder, af en 
del erniske mænd og specielt af 
mange etniske kvinder. Den 
præger i højere grad kvindernes 
univers end mændenes, men den 

Handel med ahariefisk er en 

indtægtskilde i Amazonas. Ikke altid 
lovlig!. 



l mange samfund er kvinder bærere 
af twditioner. De er ikke så modtage· 
lige for forandringer som mændene, 

og kvinderne kan derfor være en 

stopkloels · både i positiv og negativ 

forstand ·for foranelringer i levevis og 
udnyttelse af nalllren. 

får ikke i riistrækkelig grad lov til ar 
komme ril orde og sier ikke i dette 
fjerne hjørne af Amazonjunglen. 

Mænd administrerer 
Man kan spørge, hvorfo r d er sra· 
dig er så svært ar få kvindernes 
holdninger og visioner inddrager i 
udviklingsprojekter på trods af 
kønsstrategier og retn ingslinier. 

Jeg tror, at den væsentligste 
stopklods sradig er, at d er fortrins· 
vis sidder mænd på de centrale bc· 
slutningsragende poster i ministeri· 
er i donor· og modragerland, i 
konsulentfirmaer, i lokaladmini· 
stration, i NGO'er og landsbyråd. 
Selvom mange mæ nd anerkender 
kvinders evne og styrke, er kvin· 
ders indgangsvinkel til mange ting 
dem aldeles fremmed og går på 

Fem af de i alt 121 sider i ud
kastet t il slutdokument fra 
FNs kommende kvindekon· 

ference handler om miljø. Ko nfc· 
rencen fin der sted i dagene 4. til 
15. september i Beijing, Kina. l 
dokumentet står: 

"Kvinder har ofte spillet leder· 
roller i eller taget initiativet til at 
fremme en miljømæssig etik, der 
ned b ri n ger forbruget af resurser 
samt genanvender og gen bruger 
resurser fo r at minimere mængden 
af affald og unødvendigt forbrug. 
Kvinder kan spille en særlig stærk 
rolle gen nem deres indflydelse på 
beslutninger om bæredygtigt for· 
brug. Derudover finder kvinders 
b idrag til miljømæssig forvaltning, 
herunder gennem græsrods· og 
ungdomskampagner for miljøbe· 
skyttelsc, o fte sted på lokalt niveau, 
hvor decen tral handling i m iljøsa· 
ger er mest påkrævet og virknings· 
fuld. Kvinder, især kvinder fra op
rindelige folkeslag, besidder særlig 
viden om økologiske sammenhæn· 
ge og beskyttelse af sårbare økosy· 
stemer. l mange samfund udgør 
kvinder hovedarbejdsstyrken i den 
grund liggende fo rsyning med føde· 
varer og ernæring, styrkelse af eksi· 
stensgrundlaget og uformelle sekto
rer og i beskyttelsen af miljøet. l 
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tværs af deres mandlige kommuni· 
karionskoder. Det er lettere for 
mænd at have med mænd at gøre. 

I resursef01valtningsprojektet i 
Namrreservat Pacaya-Samiria, som 
gennemføres af Arbejderbevægel· 
sens Internatio nale Forum og 
WWF Verdensnamrfonden via 
Danida-midler, e r der I 3 personer 
ansat, hvoraf kun fire er kvinder. 
Efter to års påvirkning er enkelte 
af mændene begyndt at forstå vig· 
tigheden af at inddrage cocama· 
kvinderne mere i projektet. Men 
der er lang vej, før normer og tra· 
ditioner ændres, således at kvin· 
derne for alvor bliver raget med på 
råd . 

Der hersker ikke tvivl i mit sind 
om, at skal naturbevaringsprojek· 
ter lykkes, skal det kvindelige po
tentia le bevidst inddrages på lige 
fod med mændenes på alle niveau· 
er. Og i vores hjemlige andedam 
skal vi ikke lade det blive ved vel· 
gennemtænkte kønsstrategier og 
guid elines, som administreres af 
mænd, men gå skridter videre og 
lade kønsbevidste kvinder komme 
til på beslutningsniveauerne i langt 
højere grad, end d et er tilfældet. • 

visse områder er kvinder generelt 
de mest stabile med lemmer af sam· 
fundet, idet mænd ofte søger arbej· 
de længere væk, således at det 
overlades til kvinder at beskytte na· 
mren og sørge for tilstrækkelig og 
bæredygtig forsyning af resurser in· 
denfor husholdningen og samfun· 

der". • 
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Kvinderne der omfavner træer 

Af Morten A ndersen 

' 'Jeg følte trang til ar skrige, 
men nåede ar besinde mig 
og nidstirrede dem i steder 

for ed lynende øjne. Det stoppe· 
de dem er øjeblik, og jeg slap fra 
dem denne gang og ind i bussen". 

Sådan beskriver Radha Bharr i 
en bog en episode, hvor hun blev 
anrasrer af ro mænd, der var body· 
guards fo r en mineejer. Hun op
trådte på der tidspunkt som rådgi· 
ver for befolkningen i en landsby, 
der var blevet ufrivillig nabo til en 
mine, hvis affald ødelagde deres 
marker. 

Der lykkedes landsbyboerne ar 
få minen lukket. Og dcrre er langt 
fra det eneste resulrar, som kan 
særres i fo rbindelse meJ Radha 
Bharr og Chipko-bevægelsen, en 
o rganisation af kvinder, der kæm· 
per for ar bevare den skrøbelige 
natur i Himalaya. 

En samtidig satsning på 

Skolen for piger og unge kvinder, Laxmi Ashram, opkaldt efter kvindernes gud i hind•~·religionen, 
er et samlingssted for Chipko-bevægelsen. 



Chipko-bevægelsen er ikke strengt be
grænset til at omfatte kvinder. Men 
det er overvejende kvinder, som er 
tilbccge i landsbyeme, fordi mændene 
gclr ind i hæren eller sldr sig igennem 
som handelsmænd i lavlandet. 

Der går en linie frn Radha Bhatts 
Himalaya til et rækkehus i danske 
Farum, hvor Marie Thøger fortæl
ler og viser sine billeder. Radha 
Bh:m er med på flere fotografier. 
Det er ikke svæ rt at fo rstå, at hen
des blik har fået de to mæ nd ved 
bussto ppestedet til i et kort øjeblik 
at tvivle på deres egen styrke. 

Gennem fi re årtier har Marie 
Thøger rejst i Himalaya. Hun har 
skrevet flere bøger sammen med 
Radha Bhatt. 

· Ch ipko-bevægelsen startede i 
1974 i landsbyen Reni, hvor kvin
derne med deres egne kro ppe be
skyttede træerne mod et hold skov· 
huggere, men i virkeligheden var 
episoden blot en kulminatio n på 
et holdningsskred , der havde været 
på vej længe, fo rtæller Marie 
Thøger. 

Når kvinderne i Reni ø nskede 
at beskytte deres træer, var det ikke 
kun fo rd i, træernes blade er vigtige 

som husdyrfoder. l årene fo rinden 
var floden Alaknanda flere gange 
gået over sine bredder og havde 
skabt ødelæggelser. Flere og flere i 
den lokale befolkning var begyndt 
at se en forbindelse mellem den 
øgede hugst i området, erosion og 
oversvømmelserne. 

Skrøbeligtlandbrug 
En af de fø rste til at se denne 

sammenhæng var Sarala Devi, en 
discipel af Maham1a Gandhi. Sa
rala Devi, der var af tysk afstam· 
ning og oprindeligt hed Katharine 
Mary Heilemann, var kommet til 
Himalaya for at grundlægge en as· 
hram, en skole fo r basal undervis· 
ning efter Gandhis principper. 

Dengang som nu var der (;\ 
mænd i landsbyerne. De smalle 
terrasser gav ikke arbejde og indtje
ning nok. Mændene søgte væk, og 
bortset fra pløjningen hvilede alle 
pligter på kvinderne. Mæ ndene 
gik ind i hæren eller slog sig igen· 
nem som handelsmæ nd i lavlan
det. 

De voksne kvi nder i landsbyer· 
ne var sky, men det lykkedes Sa· 
rala Devi at gøre seks halwoksne 
piger interesserede i at starte i sko
len. 

Fra denne start gik det hastigt 
frem fo r sko len, der fik navnet 
Laxmi Ashram efter kvindernes 
gud i hindu-religionen. Elevtallet 
vo ksede støt gennem 1940'erne og 
1950'erne. Sarala Devi fik hjælpe· 
re og undervisere. 

Sideløbende med den pædagogi· 
ske succes blev SaraJa Devi optaget 
af bjergenes økologi. 

l århundreder har der levet bøn
der i det store og varierede Hi
malaya landskab. De har slået sig 
ned , bidt sig fust og er begyndt at 
o pdyrke jorden. l dag rækker de 
dyrkede terrasser o p til mere end 
3000 meters højde. De øverste ter
rassemarker er kun et par meter 
brede, og det er meget slid somt at 
dyrke dem. Alt skal bæres. Gød
ning op og afgrøder ned eller o m· 
vendt. Alligevel bliver udbyttet rin· 
gere år fo r år, ford i regnen bliver 
mere sparsom i takt med, at stadig 
mere af skoven fældes. 

Husdyrene er i denne højde for 
det meste får og geder. Kun de kan 
færdes på de stejle bjergsider. Vil 
man holde køer eller bøfler, skal 
de fodres hjemme på gårdsplad
sen. Traditio nelt er det kvinderne, 
der skaffer foder ved at hugge unge 
grene og kviste af løvtræerne. Det 
kan skade skoven a lvorli~:,rt, hvis 
der ikke gøres på en forsvarlig må· 
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Elev fra Laxmi Ashram undendser bøm i regning. l baggrunden plakat med 
billeder af blandt andre Mahaona Gandhi, hvis tanker om ikke-vold og basal 
emdervisn ing udgør Chipko-bet•ægelsens gnmdlag. 

de. Flere steder er skaderne i åre· 
nes løb blevet så alvorlige, at træer· 
ne standses i væksten eller ganske 
simpelt dør. 

Når bevoksningen skrumper 
ind, tvinges kvinderne længere 
væk efter foder. Og så opstår mu
ligheden for konflikt med kvinder 
fra andre landsbyer. 

Inspiration fra Grundtvig 
Det var disse problemer, som fik 
Sarala Devi til at indføre miljø og 
bæredygtig udnyttelse af nantren i 
den undervisning, som pigerne 
modtager i l a.xmi Ashram. 

Radha Bhatt, der overtog ledel
sen af sko len nogle år før Sarala 
Devis død i 1984, har siden styr· 
ket miljøarbejdet yderligere. Radha 
Bhatt ko m selv til ashram'en som 
ganske ung i 1952 og har boet der 
det meste af sit liv, men hun har 
også fo reraget flere rejser. Blandt 

anclet har hun boet et år i Dan
mark, hvor hun sntderede G rundt
vigs ideer om voksenundervisn ing. 

l en af sine bøger fortæller hun 
o m det, der trængte sig på i årene 
efter overtagelsen af Laxmi As· 
h ram: 

" Man havde den fulske forestil· 
ling, at regeringen kunne skaffe 
penge i statskassen ved at fælde 
skoven og sælge billig spirints til 
befolkn ingen. De penge, der kom 
ind, kunne så senere b ruges til 
"udvikling" af landsbyerne. Denne 
fremgangsmåde spolerede den rige 
nantr og den økologiske balance i 
bjergene. Da træer slet og ret blev 
gjort til en handelsvare, forsvandt 
mange skovstrækninger fuldstæn· 
di~:,Jt. Mange steder langs Sarayu 
blev der o prettet f.\refurme og an
lagt frugrplanrager. Man byggede 
bilveje i kilometervis næsten op til 
snegrænsen. Det blev kaldt frem
skridt, men det, folk havde behov 
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l drhundreder har der levet bonder i det store og mrierede Himalaya landskab. De har sl<let sig ned, bidt sig fast og er be
gyndt at opdyrke jorden. l dag rækker de dyrkede terrasser op til mere end 3000 meters højde. 

Kvinde fra Chipko-gruppe rydder 
ukrudt t•æk omkring lteh unge træer, 

der er plan !et i et forsøg pd at genop. 

live bevoksningen. 

for, var forbedring af stierne. Alt 
dette forandrede befolkningens 
mentalitet. Selv højt oppe i bjerge· 
ne ønskede man at komme med i 
forbrugerræset" 

En af de nye trusler var mine· 
drift. 

Ved landsbyen Kirakot havde 
Chipko-bevægelsen netop fået gen· 
plantet og beskyttet en bevoksning, 
da en privat fab rikant fik tilladelse 
til at bryde sæbesten. Han lod de 
friske træer fælde og fjernede sn•b
bene. Kvinderne var lamslåede. 

Inden længe begyndte affald fra 
minen at ødelægge det dyrkede 
land længere nede og forurene den 
kilde, der forsynede landsbyen 
med drikkevand. C hipko-bevægcl· 
sen trådte til som rådgivere for 
landsbyboerne. Det var i den for· 
bindeise episoden fandt sted ved 
busstoppestedet, hvor Radha Bhan 
blev chikaneret af mineejerens folk. 

Efter langvarige p rotester endte 
konflikten med, at amtmanden 



inddrog mineejerens koncession. 
Det var sejre som denne, der 

yderligere styrkede C hipko-be
vægelsen. Det, der startede som en 
lokal episode fo r at frelse er lille 
an tal træer, er vokser til en be
vægelse, som er i stand til at lægge 
pres på myndighederne. 

Gandhis ånd 
C hipko-bevægelsen er i øvrigt ikke 
strengt begrænser til ar omfatte 
kvinder. Men at det overvejende er 
kvinder, der deltager, kan måske 
fo rstås af den følgende hændelse. 
Radha Bhatt: 

"Under arbejde i skoven fu ldt 
en kvinde ned fra er træ. L'IXmi 
Ashrnm havde en lille klinik for 
traditionel medicin nede i dalen. 
Der henvend te hun sig for at blive 
behandlet. Vi opdagede så, at hun 
nærmest var bedøvet af alkohol. 
Hun hørte til i landsbyen Garur, 
som ligger en halv snes kilometer 
mod nord. Da vi undersøgte hen· 
des baggrund , fandt vi hurtigt ud 
af, at mange af børnene der også 
var påvirkede. At mændene drak, 
vidste vi godt. De brugte deres 
penge til brændevin i stedet for at 
købe mad til familien." 

Kvinderne startede en kampag· 
ne fo r at få lukket det regerings
udsalg, der forsynede landsbyen 
med spiritus. l løbet af seks måne
der bredte kampagnen sig til flere 
hundrede landsbyer. 

"Man havde den falske forest illing, 
at regeringen kunne skaffe penge i 
statskassen ved at fælde skoven og 
sælge billig spiritus til befolkn ingen." 
Citat af Radha Bha11, som her git~er 

inter11ieu• til en lokal radiostation. 

Fire kvinder tog den dagslange 
rejse ind til amtmanden fo r at tale 
kampagnens sag. Amtmanden, der 
ikke troede på deres påstand om, 
at de repræsenterede rusindvis af 
kvinder, gik med til at besøge Gar
ur næste dag. 

Da han til sin forbløffelse så, ar 
hele dalen var som et fa rvet hav af 
kvinder, blev amtmanden virkelig 
overvældet af stemningen. Radha 
Bhatt, der havde fungeret som 
hjælper fo r de fire kvinder, husker, 
at han sagde: 

"Luk butikken. Jeg er for ung til 
at have set Mahatma Gandhi -
men her har jeg oplevet Mahatma
ens ånd i disse kvinder". • 

il venstre, neden for vejen, har en Chi
pko-gruppe beskyttet bt.'Voksningen. På 
billedet viser et medlem af gruppen, Gau

ra Devi (i sort nederdel) kvinder fra en anden 
landsby, at Chipkos indsa~ har hjulpet. 

Chipko betyder at omfavne eller beskytte med 
sin krop. I 1974 anførte Gaura Devi en gruppe 
af kvinder i den episode, ~om gav Chipko-be
vægelsen sit navn. En fabrikant af hockey-stave 
havde lokket landsbyens mænd væk for at kun
ne fælde træerne ved Reni. 

"Arbejdsfolkene lo bare, da kvinderne stillede 
sig beskyttende foran træerne - fast besluttede på 
at værne dem med deres egne kroppe. 

Bondekonen Gaura Devi var kvindernes an
fører. En af skovhuggerne havde et skydevåben. 
Han gik frem imod hende. Det så ud, som om 
han havde drukket. Sinmtionen var faretruende. 
Men pludselig trådte Gaurn Devi et skridt frem. 
Hun flåede sin bluse op og blottede sit bryst, 
idet hun sagde: 

"Skyd så!" 
Manden blev flov og trak sig tilbage. De andre 

fulgte efter, og hele flokken luskede ned mod da
len. Så snart de var væk, ødelagde kvinderne en 
del af stien ved at bryde store sten o p og trille 
dem i afgrunden. Hvis skovhuggerne skulle for
tryde og vende om, ville det være umuligt for 
dem at nå tilbage til skoven. Kvinderne vandr. 
Træerne fik lov at stå." 

Beskrivelsen er raget fra Marie Thøger og Radha 
Bhatts bog "Hold liv i jorden", Mellemfolkeligt 
Samvirke, 1991 . 



Der er et liv efter døden. 
Qjælp os med at bevare det. 

Brug kuponen, hvis De vil vide, hvorfor 
det er en god ide at oprette et testamente. 
Eller hvis De villåne WWF Verdensnatur
fondens smukke videofilm om emnet. 

De er i øvrigt altid meget velkommen til 
en personlig kontakt med vores rådgiver på 
arv og testamente, Jette Marie Kilsgaard, 
på telefon 42 11 l O 43. 

r------------------------------------------------------------ -----------------------------------, 

D JA jeg vil gerne have tilsendt brochuren "Den smukkeste arv, 
De kan efterlade, er en levende verden". 

D JA jeg vil gerne låne videofilmen om arv og naturbevarelse. 
Jeg er indstillet på at returnere videoen efter en uge. 

D JA jeg vil gerne ringes op for en snak 
om arv og testamente. 
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POSTNR: BY: 

TELEFON: 

WWF 
Verdensnaturfonden 

Ryesgade 3 F 
+++ 1043 +++ 

2200 København N 
Art. Jene Marie Kilsgaard 
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Aralsøen skal 
restaureres 
En uhyre ambitiøo ug kuotbar plan 
skal 01·er en ti:'irig periode forsøge 
at genskabe A ralsøen i det centrale 
Asien . Søens skæbne er blevet 
kaldt en af verdens største økologi· 
ske katastrofer. For 30 år siden var 
det den største ferskvandssø i ver
den, men brug af vand til kunst· 
vanding fra de floder der løber ud 
i søen, har siden medført, at søens 
areal er skrumpet ind til det halve. 
Saltholdigheden er mere end tre
doblet og store områder er for
,·amllet til ørken. Fiskeriet i søen 
er nu helt ophørt, efter at kun en 
enkelt af de oprindelige fiskearter 
er tilbage. Det er navnlig donor
lande i vesten samt en række pri
vate organisationer, der står bag 
redningsaktionen. • 

Mennesket 
bredersig 
En ny opgureise viser , at om· 
kring 52 p rocent af Jordens 
samlede landoverflade er helt cl
ler næsten upåvirket af menne· 
sket. Størstedelen af dette areal 
er dog utilgængelige bjerge, per
manente is· og n<.xlækkede 
landskaber eller ørkener og an
dre ubeboelige o mråder. Af om
råder, som er beboelige og til· 
gængelige fo r mennesker, er 
over tre fjerdedele udnyttet, og 
dette ral vok er fra år til år, ikke 
mindst på grund af fældning af 
regnskov i Sydamerika, Sydøsta· 
sien og Afrika. • 
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Et srort marked for horn fra næsehorn forsvinder. 
Oman SIO/>/>cr 1111 for imf>ort og handel. 

Oman stopper 
for næsehornshorn 

Staten Oman på den sydlige del af 
Den arabiske Halvø 1·ar indtil for
nylig et af de f,1 lande i verden, 
hvor det stadig ' 'ar tilladt at handle 
med næsehornshorn. Som andre 
steder i Arabien har brugen af 
næsehornshorn til fremstilling af 
daggertskæfter 1·æret ret udbredt og 
har derfor udgjort et marked for 

hornene fra de ulovligt nedlagte 
afrikanske næsehorn. Oman er ik
ke medlem af den internationale 
konvention C lTES, der reg1ilerer 
handelen med produkter af truede 
dyr, herunder næsehorn. l oktober 
1994 indførte lande~ imidlertid selv 
et forbud mod såvel import som 
handel med næsehornshorn. • 

Tre fjerdedele af de omrddcr, som L'T tilgængel~ge for 
Ikke mindst pli gmnd af fældning af regnskov 

WWF 

Polen 
og Ukraine 
freder 
Ukraine og Polen har udarbejdet 
en fæ lles aftale, der giver øget be
skyttelse af naturområderne langs 
deres fælles grænse. l de beskytte
de og fredede naru rarcaler er der 
bl.a. indført totalt fo rbud mod in
dustriel udvikl ing, og der tillades 
kun begrænset n1risme. Med den
ne aftale som udgangspunkt fore· 
slår de to lande endvidere, at der 
lægges op til skabelse af et bælte af 
natmbeskynede områder tværs 
over Europa· fra Frankrig ril Ukra

in~ • 

Malta hjælper 
trækfugle 
Myndighederne på Malta er nu be-
1-.'Yndt at gribe hårdere ind overfor 
den ulovlige jagt og fuglefangst, 
der i mange ar har eksisteret på 
øen, og som bl.a. er gået ud over 
danske fugle. Siden en ny og 
skrappere jagtlov tradte i kraft i ja
nuar 1994 er et større antal jægere 
blevet anholdt, deres bøsser og an
det udstyr er blevet beslaglagt, og 
der er faldet store bøder. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, 
mærket" Bre,•kassen". Spørgs· 
mål vil b live besvaret af et panel 
af WWF Verdensnaturfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmal, der ikke er plads ti l 
i bladet, besvares personligt. 

Frølår i 
frysedisken 
Da jeg forleelen dag handlede i Sll· 

permarkedet WlKA i Ringsted, 
kastede jeg tilfældigt et blik ned i 
frysemon tren med fi sk. Her så jeg 
til min store overraskelse og efter· 
følgende ubehag, pakke efter pakke 
med frosne frølar! 

Mig bekendt er alle padder 
(frøer, tttdser og salamandre) total· 
fredede i Danmark, så der var for· 
mentligt (!) ikke tale om danske 
frøer. 

Men hvo rdan i alverden kan et i 
Danmark beliggende supermarked 

handle sa dobbeltmoralsk at sælge 
kød fra dyr, der er totalfredede 
det land, de sælges i? 

Venlig hilsen 
Jytte Bigom 

Kulerupvcj 38 
4 100 Ringsted 

Frølc'lrene i St!pennarkeder i Ringsred 
er importerer til Demmark via firma· 
et Bedt & Kjeldahl. Bjarne Ager· 
gaard fra firmaet oplyser, al frøerne 
kommer fra Indonesien og importeres 
til EU af et belgisk firma. Der sælges 
ca. l O-J 2 tons frolclr pr. år i Dan· 
mark og langt større mængder i Bel
gien og Frankrig. Importen til EU er 
godkendt, og på det tilhørende certifi· 
kat er arten af [roer beskret>el som: 
"Rana spp. exclucling Rana tigrina 
and Ranet hexadactyla". Deue bet)'· 
der diverse frøaner undwgen indisk 
damfrø og tigerfro · disse ro froarter 
er nemlig omfauer af Wlashingron· 
kont>entionen, dvs. ctt salg af dem 
kun mel ske med særlig tilladelse. 

Ud fra frølårenes størrelse må 
man antage, at der især er rale om 
den amerikanske oksefro (Rana C(l(eS· 
beiana), der er importeret til mange 
steder i verden og opdræues i fro[ar· 
me; men melske suppleres der med lo
kale frøarter. Muligvis er oksefrøerne 
simpelthen udsat i ncrwren og ind
fanges igen, sammen med lokale 
frøarter, til konsum. 

Oksefrøen er en af toerdens swrste 
frøer (op til 20 cm). Allerede i 
1930'erne udsaue man oksefrøer i 

Norditalien for at indfange dem igen 
og [cl frolår til konsum. Oksefrøerne 
har siden bredt sig og er ved (l( for· 
trænge de lokale froarter. Okse{roer 
er nemlig grcldige, de spiser alt, lwad 
de kan gabe over · inklusive mindre 
frøer. Der er nu l>roblemer med ral
salle oksefrøer mange steder i verden, 
bl.a. Brasilien, Colombia, Peru, Pu
erto Rico, Indonesien, Malaysia, Sin· 
ga pore, Taiwan, Tealjikistan, Israel, 
Iralien og Spanien. 

l principper er der in!CI dobbeltmo
ralsk i at spise vilde dyr · vi spiser og· 
sd harer, rejer, muslinger, torsk osv. · 
forudsat ett beswnden af disse dyr 
kan tclle at blive udnyuet. l det kølige 
danske klima formerer frøer sig scl 
langsomt, ctt kommerciel udnyttelse 
ikke er mulig. l S)•deuro/>a og især i 
trol>erne formerer de sig lange hurtige· 
re. 

Noget andet er, om opdræt eller 
indsamling foregclr />d forsverrlig vis 
det sted, hvor frøerne kommer fra, i 
deuc tilfælde altsc1 Indonesien. En 
kontrol af dette kunne nok være til
trængt. 

Venlig hilsen 
Kåre Fog, biolog, lic. scient. 

Amerikansk oksefro (Rana caresbei 
ana) er en af l'erdens srørsre froer 
(op t il 20 cm). Der er problemer 
mange steder i verden med oksefroer, 
der udsæues til konsum. 0/<sefrøer 
er nemlig grcldige. De spiser alt, hmd 
de kan gabe Ot>er · inklusive mindre 
frøe r. 

GIVWWF 
EN HAND 

Den bedste håndsrækning, 
du kan gire 

WWF Verdensnaturfonden, 
er at skaffe et nyt medlem. 
Ring til Magdalene Rue på 

telefon 35 36 36 35 
og få til endt hvervefoldere. 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

Naturen får fuldt og helt 
glæde af en an· til 

\1'\\'F Verdensnaturfonden. 
Som hjælpeorganisation er \NWF 

nemlig fritaget for at betale 
afgifttil staten. 

For nænnerc opl) ning 
og brochure kentakl 

ven ligstjene Marie Kilsgaard 
på telefon 42 Il l O 43. 

NOGEN 
BURDEGØRE 

NOGET 
H1~s du har lysttil at gøre noget 

fo r naturen, er det en 
god ide at hjælpe 

\NWF Verdensnaturfonden med 
at få flere medlemmer. 

Ring til Magdalene Rue på 
telefon 35 36 36 35 

og få tilsendt lwcrYefoldere. 

VARER 
l ODENSE 

Pandabutikken på 
Sdr. Boulevard 83 over for 
Zoologisk Have har åbent 

mandag til fredag 
kl. 14.00- 17.00. 

Velkommen 
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Elisabeth Petrussen Wille er den bedst tænkelige person til at gennemføre Panda Pris-projektet. Hendes moclersmdl er grønlandsk, 
hun kommer fra omrddet, og hun har stort nawrkendskab. 

Panda Prisen 
tilProjekt 

Naturturisme 
i Grønland 

Projekt Naturturisme i Grøn land 
flk i maj Panda Prisen 1995. Det 
var i ~r l O. gang, Panda Prisen 
blev udd elt, og WWF Verdcnsna· 
tu rfondens præsident, Hans Kon· 
gelig.:: Højhed Prins Hen rik, havde 
for at fejre dette inviteret ti l priso
vetTækkelse på Fred ensborg Slot. 
Prisen er på 250 .000 kr. og spon· 
soreret af Skandinavisk Tobaks
kompagni NS. Projekt Narurruris· 
me i Grøn land ledes af Elisabeth 

Petrussen Wille, der er født og op
vokset i det omrilde på G rønlands 
vestkyst, hvor projektet skal gen· 
nemføres. Projektets fo rmål er at 
undersøge mulighederne for at 
gen nemføre naturturisme i to kom· 
tmmer, hvor der ikke i dag fo regår 
nævneværdig ntrismc. Elisabeth P. 
Wille skal indsamle og analysere 
lokalbefolkni ngens holdninger og 
ideer til turisme. Projektet ventes 
afsluttet i løbet af to år. • 

Foredrag 
om naturen 

WWF Verdensnarurfo nden har 
netop lanceret en fo redragsræk
ke o m nantr og naturbevarelse 
med fire forskellige temaer: "Na
ruren i krise", "Europas sidste 
urskove", "Danmarks narur i 
verdens øjne" samt "Fokus på 
den grønlandske havørn". Fore· 
dragsholdere er Tommy Dyb
bro, videnskabelig medarbejder 
i WWF Verdensnarurfonden, 
og Frank Wille, d er tidligere har 

modtaget WWF's PandaPris til 
projekter i Grønland. 

l første omgang tilbydes fo re· 
dragene til biblioteker, forenin· 
ger, højsko ler m.fl., men vi 
modtager narurligvis gerne hen· 
vendelser fra andre grupper. Pri· 
sen for et foredrag er 2500 kr. 
øst for og 3000 kr. vest for Sto
rebælt. Kon takt Tommy Dybbro 
hos WWF på tdefon 35 36 36 35. 

• 
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September: 

Havens overflod 
kangemmes 

• 

.. ,~---- ' 

Af Kjeld Hansen, 

Bæredygtighed ApS 

Der er tid at høste, som man har 
srtet. l haven bugner bedene med 
en sådan overdådighed af grø nsa
ger, frugter og urter, at der er mere 
end nok til hele familien , venner, 
bekendte og naboer. 

l stedet fo r at ærgre sig over års
tidens overflod, der synes dø mt til 
at gå ril spilde, så er det nu, at gu· 
lerødder, selleri , rødbeder og krt l
hoveder skal kules ned. Helt bog
staveligt. 

Kulen gra\'eS et beskyttet sted i 
haven · en meter bred og 30 centi· 
meter dyb. De forskellige grø nsa
ger stables omhyggeligt, og der 
lægges skiftende lag, adskilt af 
halm og jord, og øverst dækkes 
med plastfolie og jo rd . 

l ndendøre oplagres alle frugter, 
der ikke taler fugtighed. Læg dem i 
sand pa gulvet eller i rtbne kasser, 
køligt men frostfrit. Af løg og hvid
løg fremstilles fletninger, d er hæn· 

., ,\,,,, ~ 

ges under loftet. De sidste tomater 
høstes grø n n e sammen med grene
ne og hænges også op. Efter behov 
kan de rages ind i køkkenet til e f
termodni ng · og sæsonen stræk
kes. 

Og inden længe begynder blade
ne at fald e. Nilr man alligevel skal 
ud med rive og kost, er det kun 
ringe ulejlighed at samle en dynge 
blade i et uforstyrret hjø rne af ha
ven · til pindsvinet. Blade alene 
dur dog ikke. De klasker sammen, 
rådner og udvikler en masse var· 
me, der let bliver fo r vold som for 
ovetvintrende pindsvin . Giv vin· 
terh iet lidt luft ,·ed at lægge grene 
og kviste ind mellem bladene. 

Vinter betyder ogsa tid for den 
årlige skimr sydpa fo r hu ndredem
sinder af tilhængere af den hvide 
sport. Men, men ... 

Alperne er med rette blevet be
skrevet som "der mest truede bjerg· 
sysrem i verden". Den eksplosive 
vækst i etableringen af nye skiter· 
ræner har skylden . 

Skovhugst, hvor træerne ryddes 

af vejen af hensyn til skipister, er 
ved ar ændre Alperne til en region 
af ødelæggende jordskred . Flere 
steder har man været tvunget ril er
statte træerne med særdeles dyre 
ba rrierer af beton og stå l. Det bli· 
ver heller ikke bedre af, ar hund re· 
demsinder af vintermrister vælger 
ar køre i egen bil ned til de hvide 
glæder. De tilbageværende skove 
far det ikke bedre af bile rnes ud
srødningsgasser. 

Så hvad gø r d en grø nne vinter· 
turist? Vælg ar til bringe vinterferi· 
en, hvor der rages miljøhensyn . 
O g tag så toget. Allerbedst er sch·· 
følgel ig ar blive hjemme. Men man 
skal ikke sidde derh jemme og kuk
kelure i mørket. 

Det er vigtigt at tænde lys om 
vinteren · og hygge sig indendøre · 
og det er nu , d u skal skifte til de 
der energisparepærer, du længe 
har tænkt på at købe. Du få r seks 
gange mere lys for pengene og seks 
gange mindre C0 2, SO ' og NO'. 
Klar gevinst for miljøer· og fo r din 
clregning. • 

HUSK 
DINE 
FRADRAG 

Af dr t samlede, årlige bidrag 
udo\'er mindstebidraget på 175 kr. 

kan mellem 500 og 5000 kr. 
trække fr11 på eh"angi"elsen . 
Det er ogsa en lags penge. 

BLIV 
MEDLEM AF 
STØTTEKREDSEN 
Du kan trække hele beløbet fra 

i kat, lwis du forpligter dig 
til at betale et årligt bidr11g til 
\\'\\'F Verdensnaturfonden 

i mind L IO ar. 
For nænnere op l) ning 

kontakt rcnligst Else Eriksen 
pa telefon 35 36 36 35. 

SKRIV 
TIL WWF 

Ris og ros fra læ e re af 
Le,·ende Natur modtage med 

taknemmelighed . 



Grønne 
telefonnumre 

Producenter, forhandlere, kon
sulenter, grupper, foreninger 
m.fl., der c,msker at sælge mil
jøforbedrede ("grønne") produk
ter og scrviceydelser til private 
forbrugere og institutioner, tilby
des gratis opragclse i l 996-udga
ven af Den Grønne Telefonnøg
le. 

Med mere end 5.000 adresser 
og telefonnumre tilstræber rcle
fonnøglen at blive en kompier 
o,·ersigt m·er den gmnne mar
kedsplads. 

Nøglen tl)•kkcs i 3.000 ek
semplarer. Af disse uddeles 
1.000 eksemplarer gratis ril 
samdige kommuner, amtskom
muner, offcndige og private in
stitutioner, større virksomheder, 

Gaver og bidrag 
Perioden 3.1 -7.4.1995 

WWF Vcrden~n:~n1rfonden øn
sker at SiJ.!C mk til alle bidra!,•yde
re. Der er alene pladsmangel, der 
tVII1J.!Cr redaktionen til kun at 
bringe• oversigren over bidrag på 

500 kr. oJ.! derover til WWF's 
hja:lpearhcjd c. Tak for hjælpen. 

Ol~w og K.m:n t\dlcr-Nb~cn 5CO, f lt.•ruik 

Ahn(ckh·Mnllnup 1.000, l·rr"krrh· Albn.• 
du 500, B..·nma 1\ll,·r SOO, Ellen Andcl'>cn 
870.7 5, John R. 1\nder,cn 500, Karin An· 
dcr-<·n l. )(l(), Ken Ar~<l<'"<'ll 500, Nieh EO. 
bc Andcr>Cn 5.('(1(), t )le Andcf'ocn )(\), 
Anonym 1.000, Trrnc i\ppd 500, V. Av 
holr 5\XI, A,rmp Kro 500, Hlen flrl'):rttc <J!: 
Enk Bach 1.('(\(), Cnnnrc Kr.r~dund 13anl1 
500. Nrd" Gw.l.l\' Bal\k·nflt:th SI..'\\ Rente 
& Ole &-.:k 5«'. Brn.r ll .ru~"" lkr~ 500. 
On: o,! l ml:t BjcrR'-Pt.,ltr...._.n 'll"\1, Torlx-n 
Bondrop l. 5«'. &n).""' 1-tul.r~ 500, l'" ler 
K. Bomm 5\XI, K,..l,(s,·n Bml<1' S<\1, IIJurn 
& C'.mrnna Brcr11h· 7 SO. Kun Bro~:.r.ml 
1.(\'Q, El-., Bround.>l 5\XI, Gudnrn Bnrhu, 
)()(\, H.C. BnrnuncN<~h 1.000, Pct<·r 13nr· 
un 1.000, Br.c,J,rnrp il<>~.11)·k~err 500, Krnl 
Car-.h.'l'l't.'ll 5(\.\ M. Chomtz 5('10, \V~rna 
Chn,rdl )('(), >Jrculaj D.>hl 1.000, Vibeke 
n.,Jbro 500, Snrcn n,,,,~·"'"' 1.000, r\nnc 
Djuurhuu' SOO, D.O.N.G. 2. 500, Ild~" Ei· 
'"""" 500, &·rul Eb<rnrn )()(), Bodil El· 
lin~ l. 500, A. l'r.xl"~' 50(\ Vii'Ckc ~ Bjar· 
h· Fm, 1.('(\), t>.ua Tm,t Amb.> )(\', Ty~c 
Gert: 500, J.mnc o~ Ju~'Cil Gl.<sd I.Ot'Q, 
P. GOI..Iik ... t.•n 5(\"1, Tmc.: Gmm llJ: Cun 
Su~ll'-t.'ll 5<\', j,,n.,·n Gnb .. v.1 ... l )t\), A-.triJ 
H<l).'<!nrp 5('(1, Annemane ll.>kl SrXl, Gu.~ 

fagforbund, forbrugerg rupper, 
energikonrorer, højskole r, orga
nisationer og en række medier. 
Det reste rende oplag sælges til 
grønne forbrugere. 

Ønsker man at blive optaget, 
så indsend <lir/virksomhedens 
navn, adresse, tlf. og evt. f:~x, 

smnt m·ersigt over produkter, 
der tilbydes. Husk :~t :~ngive, om 
rn:~n er interesseret i direkte s:~ lg 

til private. Producenter og for
handlere, der kan tilbyde økolo
giske eller b iodynamiske pro
dukter, er af sa;rlig interesse. 

Oplysningerne sendes snarest 
(senest l 5. scptcm her) til Bærc
dygtighed Aps, Agartisvej 2, 
Store Linde, 4653 Karise. 

Fax 53 68 86 89. • 

mn Halb".Moller 1.(\'\), Brnhe llan...-n 
500, GuJnrn E. Han-en 1.('(\(), ll.mne 
Ilan-en 500, 11..., H.m".,n 500. J.rne Lun,( 
Han'<!n 500, K.B. Mont: ll.m-en 1.(\'\), 
Tina Hanwn I.OC\\ T om Bm:h H.m-cn 
750, Joh,. Hau~'rnrp 500. !..:.1 Nid, l k-Jd. 
unJ 500. L.:ne Shrl.l llc-..lcn)!r.lll 5\XI, A''" 
Hemmmn"'n 5\XI, je,p<:r Hmdo 500. HK
Un~.Jom Kubenham 500, El-c Homdnrp 
>N, El-.,bcth H~(ds,nrcr )(."(\, ll.m ... llcnnk 
H'"~ 500. Elwbcth HnJcr 550, h.-..le lwr· 
~n ;oo, Anja v ...... fl'r}:<l<U\1 J.tcoh"l.'ll SOO, 
Uslx·th )akob<t•n 500, Mibd J.rnwr~ 500, 
Arne Jensen 500, B.B. Jensen )(l(), D.m 
Mml5rcr Jerhen 500, L:nc jcn'l'll S('(), 
MarJ,:rcthc Fo,:.:h jcnM~n ;oo, Preben jerhen 
500, Reinhardt Jerhen 500, TI'""''" l)on, 
Jcn<cn 500, Hanne Knr;e J<>h<~nwn SeX'. 
J.G. Johan"'n 1.175, lian> r. Johnsen SCO, 
Lene junJ,.~n-.cn ;ro, Krr-.rcn Ol! Erlu)).!: 
L1mdahl Ju ... rc"tCn 500, ~hchad ju,h.·~n 

500, Da~'lll' )1xlrnl! 8{'(), )op, Ow & ~hn· 
hu 500, Kj('ld Jn~'Cn-cn 1500. L•" Jrrr
~"nsen 500. Tony W. Jn~'·n-cn 5(.\(1, K. 
K.1mpmann 675. K.1n![.lll\1Uf ;ro. E'"·' Kj\:r 
& Kim Han,.,n 1.000, N~<·l, 1\p:t):.tll'l.l 
x\:1. Erik A. Knud<.cn x'\\ En~ SCJr Knu.~ 
"'" X.'Q, J. Ehlcn 1\nud ... ·n 5(\\ KaNen 
Helt Knud;,cn 500, FJJ,, Ko<h 5\XI, Y. Kn.:k 
500, M<>j.'Cil> I.J.mJ Kotcxxl (1(1(\. )llr~'\:n 

KoiJ 5.<:\.'\l, KJ. Ko,,rnrp I.C\'0. S.:\<1. 
Kmg 500, Allon Kn<tcn-cn x'V. Smcn
Chn..,nan Krogh SOO, Knud Knmlph.tn.h 
SN. r\. Kronbor~ ')(."(\, \'ilx·h· Knmhor~ 
SOO, l. Knr~>cr C'>On,ult 2.000, Ev.l K.l.lvP<• 
t~~cn 500, fknha Ltr,cn sro, Kcnnc1h 
L1rscn 500. Snnt l..ar~cn ')(\), Moncn 
Lnu-.cn 750. [);wid 1-t.•wi, 5(\'1. Anni.' & 
Erik Und1"t:ll! 500, MoJ..'t.'n' l ... mnh\)h SOO, 
Gunwr lund 800. In~"' l.11t:hott l.lOO. 
Len ... · M.hJ,hjcrJ: 5(\"', Ono Mad'-1.'1l S('('. 
Lone Mandv 500, Mcnc M.tuluz )(\), L:tf 

& Kun :\<tc·ycr 5('(1. Ruth M<wr 'il'<', A'cl 
Mnf).."l.'ll'tjcmc S(\), T.~ Mort~..·n'l'll 'X\.1. 
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WWF 

PandaPost 
til tiden? 

WWF's nye, miljørigtige postor· 
drekaralog, PandaPost, fik en fo rl)'· 
gende start. Flere end 22 procent 
af vores med lemmer/srøner gik på 
indkøb i det store udvalg af alter
native varer. Tak til de mange, der 
på den måde var med til at søsæne 
projektet. 

Desværre d rillede noget edb, og 
det resulterede i en række irriteren· 
de uregelmæssigheder. Undskyld 
til dem, det gik ud over! Vi regner 
i øvrigt bestemt med at have ud
lyddet disse børnesygdomme med 
det næste katalog, der udkommer i 

september. • 

Baltikum-vinder 
l fo rbindelse med fo rårets salg af 
WWF's nanmnærker på landets 
posthuse har Pia Pedersen, Varde, 
vundet l. præmien i WWF Ver
densnaturfonden ko nkurrence 
om d en bedste historie med et ind
hold hentet fra Baltikums natur, 
WWF og årets naturmærker. 

Il. Mt\hnnJ.:4\ndcrwn X\.'\ Kir-..tcn Muller 
'iOO. Srrren Il. Mnll<•r I.C\."(), Hanne Nchc• 
lrn~ 5('(1, Andc,." Ncmcth SCO. A.C. Nic~ 
~n )t\.\ F., .. , M. Ntd,cn 500. Henrik Nic~ 
-.en. hl"\.lcnk,,un<.l 1.(\')0, Henrik 1 icl'-l'n, 

ScH-.,, X"'(), Jen' ~iel~n 500, Kcnn~th l l t1\' 

Nid...cn X\.'\ Kir...r~n Ntl·l...cn 500, Mtchad 
~ it.•l'-l'n 1.(\.X\ Pøul Kjæ~g;t;m.l Nicl, .. ·n 
500, Hcnn~ lkl'l: Ni-<cn 750, U::rc· !'ur· 
''"'"'' )(."(\, Frnn ~url'Y~"'ar.J S(l(l, Mrchad 
Ol-en I.OC\\ Ob( Ol;en 1.('(\(), Charlott<' 
P.nrly 50('. H.umc Pcxlcr>Cn 500, Hennrn)! 
P~.'\lcr-cn )0(.\ Jct·h Peter Pt..,lcr!'oCn I.OC'O, 
Jen' Vc,d,k·y Pc.Jl'r>Cn 500, Johanne P.-..lcr. 
'en 1.('{\), ~k-cn Pt.'\h:r,t'n 2.000, Hdlc Pt." 

ter,cn 5('(1, A/S j. Pcter.cn> B<:<la~(,,brik 

SrXl. Jen' Erik Petersen l .000, Ully Peter· 
.. en ;oo, Peter Pctc~n 500, Stt.-cn Guidol
eer Pctc~n 510. Villt! Pcrcr~n 500, M.ma 
Plouc l .()('('. PM F 500, Charlotte Pos-clt 
5l\.'. Helle &:cker Poul.,..•n 500, Su,an P<> 
uJ,cn ~.(\)(), Ina R.1hbck 1.000, Per R.rn>C' 
5('0, Brnc R.Nllllv~icl...:n 500. r\nn v .. ~ 
kel'> R.hmlh'l4!n SOO, Poul ~ Ina R..t ... mu .... 
""-'Il X'X', H.mn~.· Ri--"r 500, Vig,...~~t.l Ru-.cn .... 
,,.Jr l.l'\\), M<'I,'Cn' Sandahl 1.500, Cann 
S.:orr-H.uhen 'iOO. ID GJo,mrp 5«'. Vi~ 
hdm Jrrr~'<'n $j61-cl'): X.'(l, L1" Skipper 
1.('(1(), KJcl,l SkJ.<rhæk 5l'(), Alice Skum· 
5\XI, H.ms )fr~'<'ll Stchr 500, 13..>~'<' Sten 
)(\'. K. Srrunwr~ & T. Dn.wr 500. Mrcha
d s,.mholm 'i(\). !"><ms SwnJ-cn S('(\, Alt 
Sohuu.. 5C\'. Titorvald Snndcf)!ltard XX'. 
Jcttl' ~.tlllllJ!: Surcn~n 500. Flcmmm~ 

T,·rp 'il'X'. Ida Tiwilade 1.000, 13jnm 
Thnnhcn I.UOO. KrNcn Thmne 5('(1, !..:il 
TI"''"'" l . 'iN, Po~ Ile T ol>rc.cn 5('(1, Tune 
Oulthm~.."llic ;oo, Brian Vang SOO, Vcnr 
nu:wft ... Klo ... rcr 500, S. ~ C. Wenncrwald 
5('0, Mona M. West<tJr.~ard l .000, Joh.m· 
""' Wrlhwlm I.<XX\ KiNcn W>lhJclm 
l .<X\\ A. & O. Wurn. 500. )en' O,tcl]:.~ 
.m.l )\.\.\ Ntd... o~tCI'}.r.lilrd-Han...cn X"'(), 

Poul O ... tl.'n,r.t.trd·~id'I-Cn S\X'. 

Antallet af bidrng var overvæl
dende, og det var svært at finde 
frem til vi nderen og de 20 2. præ
mier. 

T il lykke til Pia Pedersen med 
hendes rejse for tO ril Balrikums 

smukke natur. • 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

P~ Gjvf'ok-v Slot er der rn.J,,,mlet 947.50 
kr. ul fnrdcl (or \X.'\X'~ \ ~.·n.lcn ... n:.mrfon· 
den. 

l \' .. ·nndy!'!t ba.._•,.-n t R.tndc~ a Jer i april· 
maj uul .... tml .. ·t 914.7S kr. 1 ~.·n in~.l ... unlinJ,!v 

l"'''""'· 

Testamentariske 
gaver 

l-m hr"--'' etter A .. tn~,l H.m .. ~.·n. (.\.lclbC, lur 
\'l 11h '1\.lt.tL'\:( Cl lt._'1,!.H 1'·\ 1 ).l\.\) kr. 

tm lxX"t efter Budt" _lcn'4..·n. 1\.,g .. \.\.'1'~1. h:.r 

\'1 mr"lt·'L"Cl cl 1\.' .. ll"-·luh p.t ll\').94"5,25 kr. 

Bidrag fra fonde 
og legater 

Lun~,VBu~c hH·11..Il·n 11.('(\\ Emulien Ht-.. 
de Nicl"-t.'lh Fond l O.l\'0. Spart."kh ... cn 
:-\ol"\ln-ltmd .. hmll l .t'\\.". ~ykr~...Ju .. tnnd 
l (\.C\. X>, Sunon Sp1"'' hm~lcn l l'.OC<>, 
Sn~..,lkcrnll',l\.'f Awl \X'tdun.mn og r-:m El· 
....., \XIil:hmMm', hm\1 1(\(\\) 



''Der er fo r meget mod
stand i isen til at det 
giver mening at ville 

besejre den. Lige nu kan jeg se, 
hvordan sammenstød har splintret 
flagekanterne og skruet dem op i 
20 meter høje afspærringer, under 
hvilke flagerne rager 30 meter ned 
i vandet. Omkring os fryser det. 
Nu, dette øjeblik kan jeg mærke, 
hvordan havet ø nsker at lukke sig 
o mkring os, hvordan det kun er 
en næsten tilfældig, forb igående 
konstellatio n af vand, vind og 
strøm, der lader os fortsætte. l 00 
sømil mod no rd er pakisen en 
mur som intet kan trænge igen· 
nem. Mod øst står de fastfrosne, 
afbrækkede isbjerge fra Jakobs
havn-gletscheren , på et enkelt år 
har den afkastet l 000 isbjerge, til-

besejre isen 
WWF Verdensna turfonden er glad for 

at kunne bringe dette uddrag af Peter Høegs roman 
"Frøken Smillas fornemmeLse for sne" 

med forfatterens og forlaget 
Rosinante/Munksgaards tilladelse. 

sammen over 140 millio ner tons 
is, der står mellem os og land som 
en stivnet bjergkæde, 75 sømil fra 
kysten. På et hvilket som helst tids· 
punkt findes der flydende is over 
en 6erdedel af klodens havareal, 
drivisbæltet i Antarktis er 20 milli
oner kvadratkilometer, o mkring 
Grønland og Canada mellem otte 

og ti millioner kvadratkilometer. 
Alligevel vil de besejre isen: De 

vil gennemsejle den og bygge o lie· 
boreplatforme på den, og bugsere 
taffelisbjerge fra Sydpolen ril Sa· 
hara for ar fertilisere ørknerne. 

Det er projekter, hvis mellem· 
regn inger ikke interesserer mig. 
Der er spildt tid at kalkulere på 

umuligheder. Man kan forsøge at 
leve med isen. Man kan ikke leve 
imod den, eller forandre den og le
ve i stedet for den. 

På en måde er isen så tydelig. 
Den bærer sin historie på overfl a
den. Skruningerne, kno ldene, kva· 
derisen , dannet ved smeltning og 
ny sammenfrysning. Mosaikisens 
blanding af forskellige isaldre, de 
sorte sn1mper af sikussaq, gammel 
is, dannet i beskyttede 6orde, med 
tiden slået løs og presset til havs. 
Nu, i de sidste solstråler, fa lder, 
fra de skyer solen har dukket sig 
for, et fint slør af qanik, den dalen· 
de sne. 

Der går er rør fra den hvide fla
de og ind i mit hjerte. Som en for· 
længeise af isens indre saltvands-
træ." • 


