Om ”et eller andet”
Så kom de, spøgelserne. Den fagre nye verden åbnede sig for ”akvarieholdere” over
den ganske verden. Længe har rygterne sviret, i årevis har kloge folk kunne fortælle, at denne eller
hin fisk var gen splejset eller hormonbehandlet. Hvilket tit bare var frie fantasier eller nid. Men nu
er det en kendsgerning, denne gang er det ganske vist. I Asien, nærmere i Singapore, er det
lykkedes forskere at fremstille en genmodificeret skabning. Som det er meningen skal pryde i
akvarier i hele den kendte verden. Først var det meningen at japanerne, skulle beriges med
produktet, og siden vi andre. Men det blev vist amerikanerne i USA der fik den tvivlsomme ære, at
være de først til at stift bekendtskab, med denne ”menneskets skabning”. Snart ser vi den
selvfølgelig også her i vort egen lille del af den store vide verden, thi vi skal jo også være med hvor
det sker.
Som nogen af jer måske erindre har jeg tidligere haseleret over det, at manipulere med
levende skabninger. Som vi jo dybest set holder i fangenskab for vores fornøjelses skyld. Da jeg jo
mener at disse umælende dyr jo fra naturens side er udstyret med former og farver som i sig selv er
skønne, og derfor ikke behøver yderligere manipulation. Med andre ord, jeg mener, at vi bør
skamme os, som de for tiden øverste i jordens børns hierarki. Det er som forvaltere af den ret, som
vi der ved har påtaget os som art, at vi også har en forbandet pligt til, at være ordentlige i udførslen
af denne ret, når vi jo som skrevet, selv har påtaget os at være naturens herre. Derfor mener jeg, at
vi som holde fisk, i vore akvarier, bør sige fra overfor denne form for spekulation og dybest set
egentlig kun profit begær som ligger bag, dette svineri.
Hårde og knobede er ordene, men jeg mener det. Jeg ved selvfølgelig godt, at der er
gået tusinder af guppyer, platyer osv. tabt, gennem forædlings arbejdet gennem tiden. Fordi disse
stakkels fisk ikke har levet op til kravene, som opdrætterne har stillet. Det beklager jeg, og det kan
jeg ikke gøre noget ved. Men disse dyr, er ikke, hverken klonet, gen manipuleret eller på anden
måde ”videnskabeligt” bearbejdet for, at give dem et andet udsende, end det de har fra naturens
side. Jeg håber ikke, at vi kommer til, at se disse fisk her i landet, for jeg tror, at den danske
indstilling, til den slags, kun er en dyb afstandstagen. I øvrigt forbyder Eu almen import af sådanne
genmodificeret skabninger, medmindre det er til videnskabelige formål. Skulle der imod min
forventning, være en enkelt eller to, der ikke har denne indstilling, ja så tror jeg, at de selv vil
kommer til, at forsvare deres misforståelse over for andre akvarister, som vel kun vil have
foragtelige skuldertræk til overs for deres indstilling. Vi har som akvarister en forpligtigelse til, at
tage afstand fra unødig misbrug af de dyr som vi vel dybest set elsker at iagttage, ellers ser jeg ikke
formålet med at have et akvarium. Personlig er jeg kommet dertil, at netop disse sølle skabninger, er
her hvor min grænse som akvarist, er overskredet, og jeg håber at nogen af i andre har den samme
indstilling!.
Nok om det. Vi går nu ind i februar og dermed måneden hvor vi skal holde
generalforsamling. Jeg vil derfor erindre jer om, at i nok skal til at finde min afløser. Da jeg jo kun
har et år tilbage som formand. Derfor mener jeg at det er opportun at i taler sammen i foreningen,
for så at få fundet den kommende formand. Det vil lette hele denne proces, og vil gøre overgangen
meget nemmere. Jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i dette valg, og vil heller ikke, derfor
appellere jeg på denne måde til jer. For erfaringsmæssigt ved jeg, at det altid er godt at man
forbereder et formandsskift i god tid, når det ikke ligefrem er et kup. Husk på, at der i vores
forening faktisk er meget arbejde knyttet til denne post, og at ham i vælger jo tit må stå for skud.
Det er ikke altid lige spændende, men gud ske lov, er der jo også mange dejlige stunder i
foreningen, så det sure vejer op med det søde, i dettes favør. Derfor denne opfordring til jer!!!.

