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Selv om vejret var blandet, var ferien på Bornholm som altid en oplevelse.  
 
Vandreturen fra Almindingen over Gammelborg og Lilleborg, Naturcenter Bornholm, en af 
tre forstenede havbunde i verden, små landbrugs- og vikingemuseer, levende bysamfund i 
Svaneke, Gudhjem, Allinge og Aakirkeby, der andre steder i landet er ødelagt af liberal 
tænkning, samt alt det andet. En ø man bliver forelsket i og får lyst til at bosætte sig på - 
hvis ikke lige meget er lukket 6-10 måneder om året!  
 
Det undrer, at innovationen ikke er større, og at der ikke investeres i fremtiden. I stedet for 
fem store skæmmende landvindmøller kunne man etablere 10 gange så mange langt ude i 
havet og gøre øen selvforsynet med el, etablere lynladere til el-biler, -busser, -delebiler og 
-cykler overalt, leje billige elbiler ud i havn, lufthavn og andre steder, gøre øen økologisk 
og etablere en billig hurtiggående flyvebåd fra København til Rønne - gøre Bornholm til en 
fremtidens ø.  
 
Fantasifuldt javel, men visionært. Problemet er, at vi som samfund intet kan foretage os, 
uden at private vil skyde penge i det, og det gør de kun, hvis høj profit er bøjet i neon. At 
udlicitere færgefarten til rent kommercielt foretagende er også bagstræberisk og ikke til 
øens fordel. Måske kommer der lidt flere turister de to måneder, hvor øen har åbent, men 
der forsvinder arbejdspladser, og det får ikke flere til at bosætte sig. På samme måde 
undrer det, at øens praktiserende læger ikke slog sig sammen for at drive de to ledige 
kapaciteter med lønnede læger, der måske senere ville købe praksis. I stedet udliciteres 
de på et tidspunkt til Falck eller et privathospital, præcis det der ødelægger standen.  
Innovation kræver samfundsmæssigt mod og vilje til at investere ud fra fremtiden og 
menneskers behov og ikke et profitstyret marked. Tør man det, opstår markederne af sig 
selv, og man kunne sikre en levende ø mere end to måneder om året, der kunne blive 
forbillede for resten af verden.  

Billedtekst: 
 - Levende bysamfund i Svaneke, Gudhjem (billedet), Allinge og Aakirkeby, der andre 
steder i landet er ødelagt af liberal tænkning, mener Torben Kjær. 
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