
Orkestrets mislyde 

Af: Andreas Grosbøll, SF Bornholm 

Kender I lyden af et orkester? Det er en hel utrolig kommers, der kan være, når de forskellige musikere 

finder deres plads i orkestergraven, og hver især begynder at stemme deres instrument. En veritabel 

disharmoni af mislyde samler sig mod én, og omend man kan finde et vist behag heri - på samme måde, 

som når mn bider i en citron - så er man gerne forskånet for oplevelsen i længere tid. Det er man så i 

almindelighed også hurtigt, og orkestret samlet sig under dirigentens ledelse for at frembringe helt andre 

og skønnere harmonier og klange. 

Lige nu minder bornholmsk kommunalpolitik i min oplevelse desværre mere om det første end om vellyd, 

og især den seneste slagveksling har været i særkende uskøn. Øjensynligt har partierne haft drøftelser på 

kryds og tværs om en mulig omkonstituering, fordi man var løbet træt i hinandens selskab. Vi må som 

udenforstående altså forstå, at der er lagt tid og energi i at pleje et fantasifoster, som aldrig kan blive til 

noget. 

Den omkonstitueting var en død sild, allerede inden de første ord blev vekslet herom, da den strider mod 

Styrelsesloven, som kræver, at en omkonstituering har et sagligt belæg og ikke alene politisk opportune 

årsager.  

Spørgsmålet er derfor om hele misæren kan have haft andre formål – eller om ikke andet så andre 

konsekvenser. For når man må forudsætte, at vores kommunalpolitikere godt kender til Styrelsesloven, så 

har de måske haft en anden interesse i at række ud til hinanden, end til at nå frem til en ny konstituering. 

Instrumenterne er blevet stemt med alle de mislyde, der har ført med sig, men håber må være, at der 

kommer fornyet samklang ud af det. 

For vi har simpelthen på Bornholm brug for, at orkestret spiller sammen, og det helst under dirigentens 

ledelse, hvis det skal være samme melodi. Jeg har den dybest respekt for, at der er behov for at lade sin 

særlige lyd høre; sådan skal det være, men alle politikere og partier på Bornholm skal kunne stemme i den 

samme melodi, når først orkesterprøven er slut. 

Vi har på Bornholm brug for en fælles politisk ledelse, og den må alt andet usagt tage sit udgangspunkt i 

den konstituering, som fulgte på valgnatten. Budgetforliget for dette år viste risikoen ved de enkelte 

partiers egennyttemaksimering og manglende vilje til at tage ansvar for de flerårige besparelser, hvorfor vi 

nu står i en lige så grel situation med næste års budget som ved dette. 

Jeg elsker politik, fordi det handler om at kæmpe for det man tror på og brydes med andre positioner, som 

man ikke tror på er det rette for vores samfund. Men vi er netop kun et samfund, når vi mødes i de 

forskelle og skaber kompromisser og når det er smukkest; nye, fælles ideer. 

Der skal simpelthen fyres mere kul på, når det kommer til at skabe en fælles fortælling for Bornholm, og de 

bornholmske politikere skal vælge at stå sammen om nogle langsigtede projekter der skal skabe et 

stærkere fundament for Bornholm. Vi er nogle, der savner den fælles melodi. 


