På Herrens mark

Tekst: Vase & Fuglsang
Cirkusrevyen

En statsansat mand kommer ind med en lille mappe i hånden. Han er bitter over at
være blevet udflyttet til det mørke Jylland. Tonen er stærkt sarkastisk.
Goddag. Jeg er simpelthen rasende, så er det sagt! Jeg har lige været inde hos
Erhvervs- og Vækstministeriet med en klage med 3981 underskrifter. Jeg er
rasende! Ja, jeg må nok hellere forklare: Igennem 41 år har jeg arbejdet som
fuldmægtig i Naturklagenævnet hér i København. Nu er vi forflyttet til Lemvig!
Ja, Lemvig!!! Helt derovre i Vestjylland, hvor GPS'en bare giver fortabt og siger:
"VEND DOG OM, MENNESKE!!!"
Tænk, før sad vi glade på Slotsholmen med udsigt til Thorvaldsens Museum ... nu
bor vi i en nedlagt benmels-fabrik med udsigt til Jonnas Havnegrill!
Og hvorfor? Jo, fordi en flok Gallup-forskrækkede politikere fik den idé at sprede
4000 københavnske arbejdspladser vilkårligt rundt i udkants-Danmark.
Det koster en lille milliard ... (ironisk) ... jaja, når staten smadrer ens tilværelse,
så gør de det sgu grundigt!
Nogle af vores gode venner sagde "Naturen er så smuk derovre. Ta' det da som et
frisk pust!".... De venner har vi ikke mere!
Nå men, min kone og jeg solgte vores elskede funkis-villa på Frederiksberg,
pakkede Volvoen og tog afsted. Det første, der slår een i Jylland er ensomheden.
De dér enorme øde strækninger ude vestpå ... det opdagede vi allerede på
motorvejen! Nåja helt øde er de 4 spor måske ikke ... der kan da godt ligge en
hare og sove! Langt om længe nåede vi så frem til vores (ironisk) "lille perle" af et
parcelhus: Sikkert samme arkitekt, der tegnede fængsler i det gamle DDR.
Det var mørkt, da vi ankom, men vi fik hjælp af en række kraftige lys i forhaven.
"Nææh, tror du det er Verner Panton-havelamper?", udbrød min håbefulde kone.
(ryster på hovedet) Det var en flok havenisser med lys i næserne!
Dagen efter dukkede vores nabo så op.
"Nå, hår I så funnen æ vej mæ GPS" (tryk på G'et)
Jotak, vi havde skam fundet vejen med gedepis?"... og iøvrigt mange andre af
naturens "friske pust".
Derpå sagde han: "A trower æ kuen hår a bette knaldtår å æ ka'en".
Hvabehar, prøvede jeg, du truer koen med en lille knaldtur i kanen???
Det var så ikke lige det, han havde ment, men hvor sku' jeg vide det fra. De der
mumlende lyde de frembringer derovre, hører vi andre jo kun, når de sender
"Landmandsliv" på TV2 FRI. Og der er der da gudskelov undertekster!
Så nu kommunikere vi kun med en slags "gæt & grimasser".
Og jobbet, tjoeh. Det er jo ikke alle i Naturklagenævnet, der er flyttet med til
Lemvig, så vi har måttet supplere med lokal arbejdskraft. Vores juridiske afdeling
er nu en tidligere havnefoged fra Thybyrøn. Og vores nye pressechef kommer fra
Thisted Dagblad, hvor han var ansvarlig for dødsannoncer og Soduko!

Kultur-udbudet i Lemvig er også lidt anderledes, end vi er vant til. Min kone er
tidligere cellist i et kammerorkester, så hun satte en seddel op i Brugsen hvor
hun søgte musikalske venner. Nu spiller hun banjo i "Tørfisk".
Tænk vi, der elskede en slentretur i Tivoli, vader nu op og ned ad Harboøre
Tange ... med udsigt til Cheminova.
Her efter 6 måneder er det faktisk kun vores lille dværg-Schnauzer, Perle, der
ligesom er blevet ét med naturen. Den blev ædt af en ulv i onsdags!
Nå, jeg kan ikke trække den længere. Jeg skal ... (stønner)"hjem til Lemvig".
Men jeg fik da ministeren, Troels Lund Poulsen, til at kvittere for modtagelse af
vores klage. (trækker et papir frem, smiler djævelsk)
"Uheldigvis" underskrev han i farten også dette lille skøde. Så nu ejer han en
nedlagt hønsefarm i Struer. Passer perfekt til udflytning af ham og hans
ministerium: En flok hovedløse høns, der skider på alt og alle!!!
Velkommen til Jylland, traktor-Troels!
Exit.

