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Flygningeskibet er i Allinge
Af Tove Laursen

De skuer mod land, side om side står de, en 
stor forhåbningsfuld flok, der spejder mod 
den forjættende by, befolket af hvide menne-
sker, der cirkler omkring med is i hånd eller 
som en selvfølgelighed spiser sig mætte i på 
byens cafeer og restauranter.

Sådan er det ikke alle steder, og gør græs-
rodsbevægelsen Levende Hav opmærksom 
under Folkemødet i Allinge i disse dage. 
Sammen med billedhuggeren Jens Galschiøt 
har Levende Hav fyldt skibet M/S Anton med 
omkring 70 skulpturer, alle er de netop an-
kommet ombord på flytningeskibet og alle 
håber på bedre tider og et bedre liv.

Eller bare en fremtid. Flytningeskibet er 
kommet til Allinge, og herfra breder flygtnin-
gene sig langsomt ud i byen.

Enkelte har vovet sig ind på det tørre, og 
andre er på vej, men endnu står de fleste fast-
frosset ombord. Men ranke og stolte, det er 
de. og det har sin helt egen årsag, fortæller 
kunstneren, der har bemandet flytningeski-
bet i Allinge.

– Det er for at vise, at der mennesker li-
gesom du og jeg og derfor har krav på et an-
stændigt liv, fortæller Jens Galschiøt.

Der er tale om en happening, og den fly-
dende kunstinsallation skal gøre opmærk-
som på den skæver fordeling af verdens go-
der, og den skæve udvikling påvirker også os 
selv her i den vestlige verden, også på Born-
holm, mener Jens Galschiøt med henvisning 
til nedgangen i fiskeriet og det faldende be-
folkningstal p øen.

– Derfor sætter vi også fokus på dansk fi-
skeri, herunder også på Bornholm, hvor an-
dre har»stålet« fiskerne kvoter og dermed er 
medvirkende til at affolke øen.

Overfiskning
Både kunstneren og hans unge kampfælle 
Lasse Markus gør opmærksom på, at pirate-
riet i blandt andet Somalia skyldes overfisk-
ning af farvandene ud fra Afrika.

– Og det er vel at mærke ikke de lokale 
fiskere, der har tømt havet, men spanske og 
andre europæiske fiskefartøjer. Så pirateri er 
sidste udvej for mange, ligesom fattigdom 
selvfølgelig skaber flygtninge, og i de kom-
mende kan vi være sikre på, at der kommer 

endnu flere, blandt andet på grund af klima-
forandringerne, mener de to, der udfra FN tal 
vurderer, at den udvikling vil medføre yderli-
gere 200 millioner klimaflygtningen indefor 
de næste 20 år.

Jens Galschiøt understreger at Levende 
Hav og han selv er upolitisk og udelukkende 
arbejder fra menneskelige og etiske princip-
per.

– Målet er at sætte fokus på FN’s 2015 mål, 
og dermed løfte så mange som muligt ud af 
fattigdom. Det har vist sig at kunne lykkes, 
blandt ved hjælp at det kapitalistiske system, 
der har løftet 500 millioner ud af fattigdom i 
Indien, Kina og Brasilien.

Men der gælder også om at yde bistand, og 
på den måde hjælpe folk i den fattige del af 
verden på fode.

– Det er det, vi er kommet til Folkemødet 
for at gøre opmærksom. Derfor ligger vi her 
med flygtningeskiber, og derudover anbrin-
ger vi også skulpturerne rundt om i byen.

Der er således flygtninge ved debatscenen 
i Danchells Anlæg og i på Gæstgiveren og i 
Pension Klostergården i Allinge.

Dansk Industri har lejet sig ind på Kloster-
gården, og her falder det Jens Galschiøt for 
brystet, at Di har fjernet hans skulpturer Klo-

stergårdens have og sat dem udenfor døren.
– Her fandt jeg dem udenfor i græsset, og 

der er tale om kobberskulpturer, der hver 
især koster 40.000 kroner. Jeg mener da nok, 
at man kunne have vist lidt mere respekt bå-
de for skulpturerne og for formålet med vo-
res event, der jo handler om at gøre opmærk-
som på fattigdommen.

Ejeren af Klostergården Eddy-Britt Knud-
sen fortæller dog, at hun havde bedt Jens 
Schiøtt om at flytte skulpturerne fra scenen, 
da formanden for DI mente, at de tog op-
mærksomheden for arrangementet.

– Han havde da også anbragt dem midt på 
scenen, og DI mente derfor, at de tog fokus 
fra de mange, der deltager i debatter på sce-
nen. Derfor ville have dem væk fra scenen. 
Da det jo er DI’s arrangement og derfor de-
res afgørelse, så ringede jeg og fortalte om 
situationen, men da han ikke ville komme, 
så blev de i første omgang anbragt uden for 
ejendommen.

Der blev dog holdt øje med dem, fortæller 
Eddy-Britt Knudsen.

– De er jo kostbare, og han kom da også en 
halv times tid efter, og det er da ikke værre at 
de igen har fået plads her i Klostergåden. Blot 
ikke på scenen, men i haven.

 Humanitær

En flåde til Folkemødet

Af Tove Laursen

Det maritime liv i Allinge havn er i disse dage 
som alt andet i Allinge præget af Folkemø-
det. Flere skuder af nyere og ældre model lig-
ger ved kaj, og der bliver snakket, debatteret 
og holdt taler på kajen. Selv et cocktailparty 
har fundet sted på bryggen.

Det skete på Folkemødets første aften, hvor 
Det Konservative Folkeparti, der har chartret 
det gode skib »Freia« som partiets base i Al-
linge, inviterede gæster ved kajpladsen.

Partiet har base på den 30 meter lange 
jernskonnert, der til daglig ligger i Nexø 
havn, og her formiddag er der forholdsvis 
roligt om bord på »Freia«, der er bemandet 
af blandt andre skipper Lauge Gamstrup og 
styrmand Kenny Freunt, der nyder en afslap-
pet stund i solskinnet.

– Men i aftes havde de konservative 200 
gæster til cocktailparty, og så har vi åbent 
skib om eftermiddagen, hvor man kan kom-
me ombord og se skibet og få en snak, for-
tæller de to garvede søfolk, der dog ikke har 
skibet under sejl under det fire dage lange 
Folkemøde.

– Vi fungerer nærmest som fast stationeret 
hotelskib i disse dage, og det er en hyggelig 
oplevelse.

Et andet skib, der ligger i havnen er Mari-
nehjemmeværnets »Hjortø«, der er er i Allin-
ge på grund af Folkemødet. De nærmere op-
gaver må kaptajnen Lars Schwamer dog ikke 
sige noget om.

Man kan dog gætte på, at der er tale om 
overvågningsmæssige opgaver, men alt ånder 
dog fred ombord på »raketskibet, som kap-

tajnen spøgende kalder fartøjet, hvor tiden i 
havn bruges til hovedrengøring, og dækket 
spules, så »Hjortø« kan præsentere sig smuk-
kest muligt for de mange, der kommer forbi 
havnen.

Et andet skib, der ankommer og afgår i Al-
linge er »BornholmExpress«, der er sat ind et 
par dage tidligere end ellers på grund af Fol-
kemødet. »Expressen har da også fragtet 150 
deltagere over på mødets første dag, fortæller 
den ene af Christiansøfartens to indehavere 
Peter Stange Jensen, der selv har taget kap-
tajnkasketten på.

– Vi havde blandt andet en større flok af 
Venstres Ungdom med over, og især de unge 
deltagere har brugt vores færge. Ikke mindst, 
fordi de bliver bragt direkte fra København til 
værtsbyen. Og vi kan da sagtens fornemme 
stemningen omkring Folkemødet, både om-
bord og på kontoret her i Allinge. Der er en 
dejlig positiv stemning, og da vi også er ble-
vet modtaget rigtig godt i Simrishamn, så har 
vi kun gode ting at berette.

Andre gæster er dog kommer over ved 
egen maskinkraft plus vind i sejlene som som 
familien Dam, der jævnligt tager turen om-
kring Bornholm i deres sejlbåd.

– Vi skulle egentlig til Christiansø, men nu 
tager vi lige en dag, hvor vi deltager i Folke-
mødet, som jo er noget helt nyt. Det skal vi da 
lige prøve, og selvom vi næsten lige er kom-
met og endnu ikke har været ude på pladsen, 
så har vi da allerede set en masse kendte an-
sigter. Det er en rigtig god idé, og vi glæder os 
til at se nærmere på det hele.

 sejlads

Levende Hav har fyldt 
skibet M/S »Anton« 
med omkring 70 
skulpturer – alle er de 
ankommet om bord 
på flytningeskibet og 
alle håber på bedre 
tider og et bedre liv.

Foto: Jens-Erik Larsen

Vi lægger paraderne lidt…
Af Elisabeth Krogh

Selv om der blev ført en del valgkamp på Folkemø-
det, så er det også en helt ny mulighed for at det po-
litiske Danmark kan være sammen på en ny måde. 
Det mener i hvert fald en afslappet gruppeformand 
Tom Behnke som avisen under Folkemødet træffer 
om bord på skonnerten »Freia« i Allinge havn. Her 
var et annonceret åbent gruppemøde for de Konser-
vative i stedet blevet til »mød gruppen af konserva-
tive«.

For et er planlægning, noget andet virkeligheden i 
Allinge, og den var, at der ganske enkelt ikke var plads 
til at holde et gruppemøde med publikum om bord 
på »Freia«.

– Så teaterforestillingen er aflyst, lød det fra Tom 
Behnke. I stedet inviterede folketings- og partimed-
lemmer ihærdigt nysgerrige ved kajen til at komme 
ombord og få en konservativ snak. Blandt andet po-
litisk ordfører Carina Christensen, gruppeformand 
Tom Behnke, partiformand Lars Barfoed og de lokale 
konservative som Kirstine van Sabben, folketingskan-
didat i Rønnekredsen var om bord.

i kontakt med mange
Placeret ved kajkanten i Allinge har de konservative 
politikere i løbet af Folkemødet været i kontakt med 
mange nysgerrige. Mange har benyttet chancen til at 
få stillet et spørgsmål direkte til en politiker.

– Folk spørger om meget konkrete ting. Den nye 
postkasselov, toldaftalen, ja, endda en for og imod 
legalisering af hash, har vi diskuteret, fortæller Tom 
Behnke.

De konservative har lagt alle kræfter i arrangemen-
tet, som de er godt tilfredse med.

– Vi er kommet med åbne forventninger. Det er ufor-
melt at være her, men samtidig ikke for sjov. Det er et 
superarrangement. Vi troede ikke, det blev så stort og 
så godt, men arrangørerne af Folkemødet har været 
rigtig gode og skal have stor ros, siger Tom Behnke.

Giver det noget at være her?
–Det har givet os mulighed for at tale om værdier og 

det er en styrke for os, at det også giver tid til at reflek-
tere indadtil, fordi vi er her og vi ikke skal videre.

Men giver det så noget?
– Det giver en større anerkendelse af hinanden. Man 

lægger paraderne lidt ned og tillader sig åbenhed. Det 
tror jeg, har en gavnlig effekt, når vi i næste uge skal 
løse nogle problemer. Det gør det måske lettere at tale 
sammen i fremtiden, mener Tom Behnke om det tætte 
samvær med politiske modstandere, lobbyerende or-
ganisationer – og pressen.

– Medierne tager det jo også mere afslappet. Vi får 
nye vinkler på tingene, siger Tom Behnke, der svarer 
bekræftende på, at partiet skal deltage til næste år.

– Ja, vi skal absolut tilbage næste år.

Folkemødet kan give grobund for et bedre samarbej-
de, når politikerne kommer hjem fra »ø-lejren«, mener 
den konservative gruppeformand Tom Behnke. Foto Fra 
»Freia«: Jens-Erik Larsen

KOnservativ 
Kæmpefest på freia
Skonnerten Freia, der til hverdag, ligger i Nexø, 
har haft en spændende uge. Først var den gamle 
dame en tur i Nyhavn med bornholmske fødeva-
rer ombord og de seneste dage har skonnerten 
ageret hovedkvarter for partiet De Konservative 
under Folkemødet i Allinge.
   Her har Freia tronet ved kajen spækket med 
konservative folketings- og partimedlemmer og 
ansatte. Partileder og vicestatsminister Lars Bar-
foed overnattede endda i »Freia«s kaptajnskahyt 
efter Folkemødets første dag.
   – Jeg har sovet rigtigt godt, tak. Jeg sov som en 
sten i nat, fortæller den konservative partileder 
på avisens spørgsmål om komforten om bord, 
inden han drøner af sted til endnu et tv-interview.
   Også klimakommissær Connie Hedegaard har 
været til møde på »Freia«.
   Messen om bord på skonnerten har været brugt 
til administrativt hovedkvarter for de konservati-
ve under Folkemødet, men allermest gang i Freia 
var der onsdag aften, hvor omkring 200 menne-
sker festede på dækket i det gode vejr, fortæl-
ler folketingsmedlem og gruppeformand Tom 
Behnke.
   – Alle de andre partier er grønne af misundelse 
over, at vi har »kapret« skonnerten som hoved-
kvarter og der var også mange om bord fra andre 
partier, fortæller den konservative gruppefor-
mand.

ek

Enhedslistekritik af udemokratiske forhold
Af Flemming Kofoed

EU er en grundlæggende del af problemerne 
i Danmark, men der er også et demokratisk 
problem i forhold til, at dem der er ansvarli-
ge for den finansielle krise, også dikterer den 
økonomiske politik i dag.

Det var nogle af hovedkritikpunkterne fra 
Enhedslistens Per Clausen, da han holdt sin 
tale på Folkemødets hovedscene fredag mid-
dag. Efter hans opfattelse er der akut behov 
for to indsatser, og det er at stoppe udhulin-
gen af demokratiet og forhindre EU i at over-
tage magten for Danmarks økonomiske poli-
tik. Den politik har ført til ulighed, forringel-
ser i den offentlige service og mere arbejds-

løshed, konstaterede han.
Per Clausen fokuserede en del i sin tale på 

arbejdsløsheden og efterlyste et anstændigt 
dagpengesystem frem for tåbelig aktivering, 
som han betegnede det.

– De ledige skal have tilbud om at tage 
relevante uddannelser og ikke smides ud af 
dagpengesystemet, fordi der ikke er noget ar-
bejde. Den vigtigste opgave efter valget er at 
få rullet forringelserne på dagpengeområdet 
tilbage. Det er simpelthen den første og vig-
tigste opgave for den nye regering, konklude-
rede Per Clausen.

I den forbindelse henviste han til et mø-
de med ledige 3F’er på Bornholm, der havde 
fortalt om deres absurde og ydmygende be-

handling i ledighedssystemet og om de man-
ge, der kæmper om ganske få ledige jobs på 
Bornholm.

– Det er rigtige mennesker, der rammes, og 
man bliver vred, når man oplever det. Der-
for er det også godt, at 3F har kastet sig ind i 
kampen for en ny regering og en ny politik, 
sagde Per Clausen.

Han var også en del inde på klima- og 
energiproblematikkerne bl.a. set i forhold til 
international solidaritet.

– Alle mennesker på jordkloden skal have 
samme ret til at bruge jordens ressourcer. Har 
man været et svin, er det ikke ensbetydende 
med, at man altid har lov til at være et svin, 
konstaterede Per Clausen.

I den forbindelse redegjorde han for En-
hedslistens klimajobplan, der på en række 
indsatsområder som bl.a. større krav til nyt 
byggeri og satsning på vedvarende energi-
former ifølge Enhedslisten kan skabe 50- 
60.000 nye jobs årligt. Og det kan finansieres 
ved sparede udgifter til færre ledige, bidrag 
fra pensionskasser, større skat på olieindtæg-
ter og nye grønne afgifter, oplyste han.

Per Clausen. Foto: Jens-Erik Larsen

Lauge Damstrup og Kenny 
Freund fra skibet »Freia«. 

Foto: Allan Rieckl


