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Tidligere amtsborgmester Knud Andersen ser tilbage i ny bog

Rejser, refleksioner
og masser af politik
Af Flemming Kofoed

BOGUDGIVELSE
Som jeg så det - af Knud Andersen. Forlaget
Brian Christensen.
Tidligere amtsborgmester, Hasle-borgmester, regionsrådsmedlem og meget mere
Knud Andersen har haft et særdeles begivenhedsrigt liv og stor indflydelse. Ingen
tvivl om det. Det får han også selv beskrevet
ganske detaljeret i sin nye bog ”Som jeg så
det”, og den indeholder naturligvis masser
af politik, oplevelser, refleksioner og rejsebeskrivelser i en skøn ukronologisk blanding.
Knud Andersen har været med og haft
indflydelse på mange af de store begivenheder, der har præget Bornholm gennem flere
årtier - lige fra at arrangere koncert med The
Kinks i Brændesgårdshaven til udmøntningen af Bornholmerpakkens samlede investeringer på næsten en halv milliard kroner.
Og ind imellem dem har der blandt andet
været etableringen af musikhuset, Destination Bornholm, Glas og keramikskolen, udrulning af bredbånd for blot at nævne enkelte af de større ting. Og der har naturligvis også være de helt store sværdslags-sager om
blandt andet etableringen af TV 2 Bornholm,
iværksætterhuset LIC og Ericssons mislykkede etablering på Bornholm, som Knud
Andersen tager læseren med rundt i kulisserne bag.
Til gengæld er bogen ikke spækket med
saftige afsløringer eller præget af et tilbageskuende hævntogt fra en politiker, der ikke
altid havde medvind i ryggen - og især ikke
blandt sine egne partifæller i perioder. Men
der er absolut interessante beskrivelser af
flere hændelsesforløb, som vil være ukendt
for nogen. Det kunne for eksempel være den
dag i februar 1992, hvor Knud Andersen fik
et tip om, at Bornholmerbanken stod foran
en lukning næste dag og fik flyttet amtsrådets 17 millioner kroner på kontoen, før det
skete. Og det kunne være det politiske forløb
om at få en MR scanner til Bornholms Hospital, hvor Knud Andersen og det andet
bornholmske medlem af regionsrådet Leila
Lindén (S) lavede fælles, bornholmsk politik
i kulissen for at skabe det nødvendige flertal
for sagen.

Myte aflives
Det er blevet påstået, at den manglende
enighed på Bornholm var hovedårsagen til
den manglende udvikling, skriver Knud Andersen i bogen, men det er efter hans opfattelse en myte.
”Jeg er ikke enig i det synspunkt. Der fungerede et udmærket samarbejde mellem de
fem kommuner indbyrdes og mellem kommunerne og Bornholms Amt. Samarbejdet
bestod i en meningsudveksling om problemerne, og oftest opnåedes enighed, men ikke altid. Men da det er i diskussionerne, at
man kommer rundt om hele problemet, er
det min opfattelse, at debat er sundt og ikke
et udtryk for manglende fodslaw. Derimod

Bornholms tidligere amtsborgmester Knud Andersen fortæller om sit liv - både i og uden for politik - i sin bog ”Som jeg så det”, der kommer på
gaden i morgen, fredag. Arkivfoto: Allan Rieck
er debat en form for kvalitetssikring af løsningerne. Når vi skulle melde tilbage til for
eksempel Folketing eller myndighed, så optrådte vi næsten altid i enighed”.
Det er også bemærkelsesværdigt, at Knud
Andersen har en meget positiv opfattelse af
oppositionen i det daværende amtsråd - altså nogle af socialdemokraterne, som han i
flere tilfælde giver medæren for konstruktive løsninger:
”Uden en engageret indsats fra ledelsen
af den socialdemokratiske gruppe - Elly
Wolf, Bjarne Westerdahl og Carl Ilsøe - kunne 90’ernes regionale politik have været en
bedrøvelig affære. De socialdemokratiske
gruppeformænd prioriterede Bornholm
frem for Socialdemokratiet. For eksempel
tror jeg ikke, at Venstre og jeg selv ville have
taget kampen for bygningen af kunstmuseet
alene. Heldigvis prioriterede Elly Wolf den
bornholmske udvikling højere end det populistiske flertal”.

Dårlig kommune
Modsat de forholdsvis positive samarbejdserfaringer Knud Andersen tilsyneladende
har gjort sig i sin amtsrådsperiode, hvor de
fem gamle kommuner også eksisterede, så
er hans overordnede kritik langt skarpere,
når det handler om tiden efter kommunesammenlægningen. Det gælder både den lokale styring, men i høj grad også regeringernes og regionens politik
”Ser jeg efterfølgende på udviklingen på
Bornholm, hvor stadig flere lokale opgaver
bliver administreret fra København, så er jeg

ikke i tvivl om, at en højere grad af selvstændighed for Bornholm ville have været en fordel. Vi har en Region Hovedstaden, som ikke
interesserer sig for Bornholm. Jeg ser en
kommunalbestyrelse, der arbejder som en
almindelig kommune med fokus på almindelige primærkommunale opgaver som børnepasning, folkeskole og ældrepleje. Mange
bornholmske politikere administrerer tilbagegangen i stedet for at påtage sig et regionalt ansvar for udviklingen på Bornholm”.
Og det tenderer en decideret forherligelse
af tiden med de fem kommuner og amtskommunen, når Knud Andersen trækker
linjerne op fra den tid til den nuværende enhedskommune på Bornholm:
” Efter 2004, efter fødslen af regionskommunen, er vores bornholmske kommunale
selvstyre blevet magtfuldkomment med
manglende initiativer til følge. Det, der inden kommunesammenlægningen lignede
uenigheder mellem kommunerne indbyrdes og mellem kommunerne og amtet, var i
højere grad udtryk for det ansvar, den pågældende myndighed havde for de opgaver,
man havde ansvar for. Der var et miljø, hvor
de fem kommuner og amtet tog initiativer
og skabte udvikling. Denne udviklingsskabende debat sluttede med etablering af kun
én kommunalbestyrelse”.

Venstresplid
Lige så bemærkelsesværdigt Knud Andersens positive syn har været på flere af sine
politiske modstandere er det, at han i flere
tilfælde har været på kant med eller uenig

med sin egne partifæller. Ikke kun lokalt,
men også med kritik af blandt andre Bertel
Haarder i nogle af hans ministerperioder.
Partiet Venstre er også med sammen med de
store partier som Socialdemokratiet og DF i
hans beskrivelser af, hvordan demokratiet
efter hans opfattelse er blevet vendt på hovedet, hvor politik bliver topstyret med
kendte personer i spidsen.
Og så berører han naturligvis også den interne Venstresplid, hvor ikke mindst Harald
Kjøller og hans støtter udfordrede Knud Andersens position. Det mest dramatiske eksempel på det udfoldede sig efter valget i
1993, hvor de interne magtkampe førte til en
meget fastlåst konstituering. I det tilfælde
har Knud Andersen benyttet en artikel af
Dan Quitzau fra Bornholms Tidende, som
detaljeret beskriver det dramatiske forløb.
Bruddet med Venstre giver Knud Andersen også sin forklaring på, og det er bl.a.
med en afskedssalut som ”usandheder, fortielser og løgn var pludselig blevet en del af
Venstres dna”.

Fire år undervejs
Bogen kommer på gaden i morgen, fredag,
og afrunder en fire år lang proces for Knud
Andersen, fra den første linje til den færdige
bog.
Det er Forlaget Brian Christensen, der udgiver bogen, der har haft Michael Berg Larsen som redaktør.
I Bornholms Tidendes weekendtillæg lørdag bringer vi et af bogens kapitler.

