ILLUSJONENE SOM BRAST!
Jeg entret Facebook-siden til ”Bygdefolk For Rovdyr” omtrent en uke etter at den ble åpnet.
Siden jeg så at grunntanken her var lik min, falt jeg for ideén tvert. Styrken til BFR har i veldig
stor grad vært at de dokumenterer påstandene sine.
Noen dager ute i oppdagelsen av Facebook-siden så bestemte jeg meg for å dele litt av det
jeg kan om Mikkjel Fønhus.
Mikkjel Fønhus kan man trygt kalle den første rovdyrforkjemperen og miljøvernaktivisten i
landet. Han skrev ikke bøkene sine kun for å skildre naturen, men de var også rettet mot
uretten mennesket gjorde mot dem og naturen.
Mikkjel Fønhus ble ikke godt likt i begynnelsen da han tok opp temaet, men på sine eldre
dager ble han hedret for sitt livslange engasjement for rovdyrene, med bla æresmedlemskap
i Norges Naturvernforbund. På 70-tallet ble han gjort stas på, da en del mennesker faktisk så
hva han hadde gjort og forstod fremsynet denne mannen hadde alt på 1920-tallet.
Da jeg tok opp dette på BFR sin Facebook-side, hadde en god del motstandere på siden
vondt av å se at en tidligere helt av dem, en naturskildrer av rang, kunne stå for det motsatte
av det de stod for. En illusjon brast...
Senere i debatten diskuterer en del av oss inne på siden til bladet Villmarksliv. Der kommer
det da inn en som senere skal forfølge oss i BFR med ganske obskøne beskyldninger. Han
er så grov i beskyldningene at han blir fjernet fra siden, og dermed mister han tilgang til å
skrive der. Når bladet tar vår side, som han så det, så er ikke dette bladet lengre stuerent for
rovdyrmotstanderne. Jeg kjenner fagredaktør i Bladet Villmarksliv, Dag Kjelsås personlig, og
mannen er en villmarking han, god som noen.
Illusjonen om at alle blader som skriver om villmark tar rovdyrmotstandernes side, brast nok
antakelig her. Å få vite at fagredaktøren i bladet var fast gjest i barndomshjemmet til en
nestleder i ”Bygdefolk For Rovdyr”, må ha gjort vondt. Nok en illusjon brast....
To tidligere medlemmer og ledere for Norges Jeger- og Fisker Forbund går i disse dager
hardt ut mot rovviltjakta på bl.a. ulv her i landet. De liker ikke hva de ser, og sier klart i fra.
NJFF har nå gått ut og klaget over dette utspillet fra disse. Det tar nok på å få høre at ens
egne kritiserer en. Kanskje brast en illusjon eller to om at NJFF har full støtte i alle jegere i
Norge?
Selv rikskjendisen og mannen det formelig stinker villmark av, Lars Monsen går
rovdyrmotstanderne i rette. ”Nå er han ikke stueren lengre”, -har jeg lest på
rovdyrmotstandernes sider, og naturfilmfotografen Sverre M. Fjellstad, som var alles store
helt på tv når jeg var liten, med programmer om natur og dyr, går ut og proklamerer at han er
for ulv. Nei og nei-, "Kor e alle heltene" er kvedet på noen av de som finner ut at
barndomsheltene går på tvers av det de selv står for. Illusjonene fortsetter å briste...
Selv en gammel storviltjeger ved navn Thorfinn Eskild står nå frem i Tvedestrandsposten den
16.02.2013 og sier at rovviltjakt på streifdyr er hysteri. Monn tro hva slags omtale denne
heller ukjente mannen får i dagene som kommer.

Å se at den ene mannen etter den andre som man har sett opp til i barndommen og
ungdommen, faktisk fordømmer det de står for, vil jeg anta er harde slag for
rovdyrmotstanderne, selv om de forsvarer seg ved å latterliggjøre disse ikonene. For det er
jo nettopp ikoner for natur en del av de nevnte her er for folk. Hadde det ikke vært plass for
litt ettertanke for å finne ut om man er på rett spor, før man legger en art for hat, eller er villig
til å skyte dem uavhengig av bestand?
Vi i ”Bygdefolk For Rovdyr” har nok påført rovdyrmotstanderne noen slike brustne illusjoner.
Vi har i stor grad informert om fakta, og det er til tider tungt å svelge for en del.
Selv ville jeg likt Fønhus for skildringene hans alene, men å vite at han gjorde seg tanker om
dyrevern og miljøvern, nesten hundre år før meg selv, får meg bare til å bøye meg i undring
over motet han fremviste, som den eneste med slike meninger i det offentlige rom i den tid.
Vi i BFR har så å si alle de gamle heltene våre intakt vi, for stort sett er våre holdninger på
linje med tidligere ikoner og helter, ja - samtidens også for den saks skyld.
Målt i verdier, kan man si ganske mye om et menneske ut fra dets syn på dyr...
Skrevet av Sven Røine

Kilder/Linker:
Tvedestrandsposten: ”Slakter ulvejakta”:
http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article6504585.ece
Smaalenene.no: ”Monsen refser norsk rovdyrhets”:
http://www.smaalenene.no/nyheter/article6306095.ece
Bladet Villmarksliv: http://www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/
Mikkjel Fønhus: ”Naturen er grusom, men menneskets natur verre”:
http://www.mikkjelfonhus.no/hjertesaker.html
NRK: ”Dette har ingenting med jakt å gjøre”:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.10896739
NJFF: ”Ulvejakt i ulvetider”:
http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=199394093&displaypage=TRUE
Dagsavisen: ”På sporet av ulvene i Østmarka”: http://www.dagsavisen.no/tema/idag/pasporet-av-ulvene-i-ostmarka/

