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I demokratiets tjeneste 

 

En bog af Kristine Andersen: I Demokratiets tjeneste 

– Fortællinger om kommunalpolitikernes drivkraft , 
2009, bringer mig uvilkårligt tilbage i tiden. 

Jeg deltog i den lokale politik i Allerød i en 20-årig 
periode, hvoraf seks år i byrådet, men helbredet sagde 
stop. Det var i 1991, med efterslæb som vandbærer til 
1994. Det som slår mig er, at på den måde hun har 
lavet bogen, hvor ’sagerne’ forsvinder, er der ikke 
den store forskel på dengang og nu, holdningerne og 
problemerne er fuldt genkendelige. Jeg mindes meget 
vel, at jeg tit forsøgte at formidle tanker som dem, 
hendes interviewofre kommer med, om systemets 
funktion og om den irriterende ad-hoc deltagelse 
vælgerne tror er nok for at påvirke! 

Kommunalpolitik er ikke et område, hvorfra der kommer megen af den oplevede historie. Jeg har 
for mange år siden lagt vor listes historie ud på nettet Lokallisten i Allerød 1974 – 1994, Oles Liste: 
http://perolofdk.com/lok2vers.pdf , måske kunne den være til oplysning og en eller anden gavn en 
dag for nogen!  
Måske kunne nogen også have nogen fornøjelse af at læse min beretning om borgmesterens 
mangesidige job fra 1975, Hvad vejer borgmesteren? http://per-olof.dk/demokrat.pdf 
 Karakteristisk for pressens indgang til kommunalpolitik er avisens blikfang fra forsiden: 
’Borgmesteren får læst og påskrevet’. Jeg syntes selv, at man kunne misforstå mine hensigter ved, 
hvad jeg nu ellers havde skrevet i selvsamme avis – og derfor lavede jeg sådan en neutral artikel om 
borgmesterrollen – men denne neutralitet var ikke nær så spændende, som den kritiske indgang! 
Årene til trods synes jeg ikke den ligger langt fra den beretning borgmesteren giver i Kirstine 
Andersens bog.. 
En væsentlig afvigelse fra dengang er nok, at der vist ikke i dag er meget håb for den politisk 
interesserede borger for at få en artikel af den længde i lokalavisen! 



 



 
 



 


