Et kvartErs debut
Efter en af landets mest omtalte konstitueringer kan Sonja Rasmussen (løsgænger) kalde sig
borgmester i Kerteminde. Årets første byrådsmøde blev dog holdt i en kølig atmosfære
af Kirstine Petersen I kpt@kl.dk I foto hung tien vu

socialdemokratiske dronning mere.

– Så er vi vidst i gang, joker hun, og nogle

Snakken dæmpes, da hun lægger papirerne

enkelte tilstedeværende griner med. Hun

Uret viser 17:02 i Kertemindes lille by-

fra sig på langbordet. Håndflader og fingre

bevæger sig hen til den nye plads i cen-

rådssal. Det er starten af januar, og Sonja

gnider uroligt mod hinanden, da hun bevæ-

trum, bliver stående foran stolen og tager

Rasmussen står nu i midten af en hestesko,

ger sig hen mod hjørnet af salen. Aftenens

med begge hænder fat i papirerne på

omgivet af 24 andre byrådsmedlemmer.

dagsorden er kort, og medlemmerne skal

bordet.

Det er tid til det første møde i hendes kom-

blot give deres ammen til en række ændrin-

Det har været en lang december. Prostitu-

mende rolle som borgmester. Jakkesættet

ger i styrelsesvedtægterne. Alligevel sidder

tion, bagholdsangreb, egoisme og kup er ord,

passer perfekt til hende, og den rødstribede

nerverne uden på tøjet, da Sonja Rasmussen

der er blevet brugt af medier og involverede

skjorte er moderne og Helle Thorning-tren-

ringer med den store guldklokke i hjørnet

om konstitueringsforløbet i Kerteminde

dy. Efter 20 år som trofast medlem, deler

af byrådssalen for at få ro. Hun skærer en

Kommune. Borgerdemonstrationer og et

Sonja Rasmussen dog ikke parti med den

grimasse over den voldsomme lyd.

banner med skriften ”fra socialist til egoist”
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Sonja Rasmussen på borgmesterpladsen i Kerteminde byrådssal. Konstitueringen var hård, og der er stadig kold
luft mellem hende og den tidligere
partifælle Palle Hansborg-Sørensen
(S), som ses til venstre i billedet.

har præget bybilledet, efter hun forlod So-

med Palle Hansborg-Sørensen (S) i spidsen

cialdemokraterne som følge af kuppet med

drøfter det forestående forhandlingsforløb,

de borgerlige partier. Det sværeste, hun har

hvis de skulle vinde morgendagens valg.

gjort, er at tage beslutningen om at melde

Sonja Rasmussen lytter med og kommer

sig ud af partiet.

med forslag til partifællerne. De bliver

Borgmester
Sonja Rasmussen, løsgænger

Nu er det første møde imidlertid i gang, og

uenige, som mødet skrider frem.

Uddannet cand.scient.pol. Arbejde-

der er ingen vej tilbage. Salen venter nu i stil-

– Palle Hansborg-Sørensen vil køre videre

de i Region Sjællands HR afdeling

hed. En dyb vejrtrækning og så starter hun.

med den konstituering og den samme

og har især erfaring inden for for-

– Vi har summet over i eftermiddag, om vi

bemanding, der har været hidtil, men jeg

handlingsprocesser. Født i 1961, har

skal fortsætte den gode tradition med at

mener ikke, at udvalgsposter automatisk

en mand, der er tandlæge, samt

synge en sang, inden vi starter, og det gør

skal gå i arv, fortæller Sonja Rasmussen i et

vi så, siger Sonja Rasmussen.
Forsamlingen leder efter et omdelt papir i
bunken foran dem og giver sig i kast med
”Vær velkommen, Herrens år”.

en hjemmeboende teenagedatter
og en søn, der læser i København.

Kerteminde Byråd:

Opstillet som nummer tre på Socialdemokraternes liste ved valget,

Byrådet består af 25 medlemmer.

fik 383 personlige stemmer. Blev

S har syv mandater, efter Sonja

løsgænger efter 20 års medlem-

E n s t r i d o p s tå r

Rasmussen forlod partiet og blev

skab i partiet og er nu borgmester i

Alle er enige om, at valgkampen forløb

løsgænger, K har tre, DF to, V fire, SF

Kerteminde Kommune.

traditionelt og fornuftigt i Kerteminde

fem og Borgerlisten tre.

Kommune. Det er først dagen inden valget,
striden melder sig i partigruppen. SF og S
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Annette Vilhelmsen (SF) fik posten som anden

Hvad tænker de på?

viceborgmester ved valget. Til højre ses par-

Hvis ordet ”kup” bliver sagt, hvad

tifællerne Marie Yvonne Rasmussen, som på

siger du så?

grund af alder og initialer går under navnet

Hans Luunbjerg (V), støtte til Sonja

”MYR”, samt Torben Andersen.

Rasmussen i konstitueringen:
– Kertemindekuppet, og det klinger
ikke så godt i mine ører, men det
er en meget rammende betegnelse
for, hvad der er sket, og det var
også derfor, jeg havde svære overvejelser over om jeg ville være med.
Palle Hansborg-Sørensen, kuppet
borgmester (S):
– Det, der er sket i Kerteminde, er
et kup i alle henseender. Vi har her
en person (Sonja Rasmussen red.),
der har lidt over 300 stemmer personligt, og det er ikke engang nok
til et personligt mandat. At man i

Det er derfor ikke mærkeligt, at venstre-

Bordets pladser er inddelt efter parti og per-

borgmesterposten, det er et bedrag

manden Hans Luunbjerg senere bemærker,

sonlige stemmetal. Til højre for Sonja sidder

af vælgerne på flere ledder.

at Sonja Rasmussen står for sig selv på

således først viceborgmesteren efterfulgt af

Sonja Rasmussen, borgmester og

valgaftenen.

Socialdemokraterne og yderst SF´s medlem-

nuværende løsgænger, tidligere

– På valgnatten kunne jeg godt se, at det

mer. Den forrige borgmester Palle Hansborg-

socialdemokrat:

ene af de socialdemokratiske medlemmer

Sørensen sidder nogle pladser til højre for

– Det er et kup, vi har lavet, og jeg

ikke så helt tilfreds ud. Det synes jeg var

hende. Han har ikke set Sonja Rasmussen

havde aldrig forestillet mig, at jeg

noget underligt noget, når nu hun havde

i øjnene indtil videre. Politik er en livsstil,

skulle komme ud i sådan noget,

vundet sammen med gruppen, så jeg gik

borgmesterposten en fuldtidsstilling, og den

men nu har jeg chancen for at

hen og spurgte Sonja, hvad der skete, siger

tilhører nu for første gang i 20 år ikke ham.

komme til at gøre en forskel. Det er

Hans Luunbjerg.

Han fik seks nætter med rolig nattesøvn i

den forbindelse lader sig lokke til

Hun bliver overrasket over Hans Luunbjergs

forvisning om, at borgmesterstolen endnu

kommentar til hendes mutte udtryk, men

engang tilhørte ham med støtte fra SF. I

han har ramt plet. Mødet med gruppen

stedet blev valget det værste i hans tid som

havde ikke været optimalt. Skuffelsen og ir-

byrådspolitiker. Forløbet var overraskende

af de mange interview efter valget.

ritationen over at blive ignoreret kryber ind

og grimt.

– Jeg og nogle andre ønsker derfor at drøfte

over hende, og oppositionens tilbud om et

Mandagen efter valget har Palle Hansborg-

fuldstændigt vildt og syret.

nogle forskellige scenarier for fordelingen,

møde om torsdagen bliver arrangeret med

Sørensen et møde med to medlemmer fra

og vi vil forhandle med de andre partier,

en forbeholden Sonja Rasmussen, der vil

DF klokken ni på hans kontor. Da tidspunk-

men vi kommer alligevel aldrig til biddet

høre, hvad deres plan er.

med det, uddyber hun.

tet nærmer sig, ankommer i stedet en hel
delegation, primært af gruppeformænd fra

Resultaterne viser følgende, at Social-

Et grimt forløb

oppositionen. Sonja Rasmussen er i spidsen,

demokraterne og SF har vundet valget.

Klokken 17:05. Sangen om det herrens år er

og de overrækker ham en konstitueringsaf-

Palle Hansborg-Sørensen tilbyder dog på

slut, og borgmesterens tid er kommet.

tale, hvor der står, at hun skal være borg-

valgaftenen de poster, hun ønsker sig, til

– Så starter vi årets første møde, siger

mester. Efterfølgende bliver han tilbudt en

andre i gruppen. De personer takker nej og

den nye kvindelige overordnede fra Palle

formandspost, men gruppen agter ikke at

foreslår, at Sonja Rasmussen i stedet får en

Hansborg-Sørensens gamle plads i midten af

støtte Sonja Rasmussen. På trods af Palle

af pladserne, men Palle Hansborg-Sørensen

forsamlingen.

Hansborg-Sørensens 1.319 personlige stem-

slår det flere gange hen med kommentaren:

– Punkt et er en ændring af styrelsesved-

mer mod Sonja Rasmussens 383, må han

Det lader vi lige ligge lidt.

tægterne. Hun begynder at læse en række

derfor se sig slået ved valget.

Hun føler sig overset, og de to partifæller

paragraffer, mens en fotograf fra lokalavisen

Nu løfter han blikket mod højre, hvor S og

kommer langt fra hinanden efter møderne.

knipser løs. Salens tilskuere lytter med.

SF´s medlemmer sidder på linje. Posten som
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Forvirret forløb
Efter et turbulent forløb, hvor
Palle Hansborg-Sørensen (S)
indså, at han måtte gå af som
borgmester, tilbød han først
venstremanden Hans Luunbjerg
borgmesterposten med sin støtte, men han takkede nej. Tilbuddet gik videre til Jørgen Schou (L)
og til sidst Lars Ole Valsøe (K),
som også begge takkede nej.

Hans Luunbjerg (V) og Sonja Rasmussen
(løsgænger) i samtale ved årets første

borgmester gennem 20 år er fortid, og han

vederlag. Hun joker igen forsigtigt med

byrådsmøde. Hans Luunbjerg samlede

sidder nu i salen med nedslået blik og et per-

ændringerne, som alle må erklære sig enige

de borgerlige partier for at gøre Sonja

sonligt mellemværende med valgets vinder,

i. Hun har talt sig varm efter de tre punkter,

Rasmussen til borgmester efter valget.

som fortsætter talen.

og hænderne slapper mere af. Hun giver et

– Kan jeg konkludere, at der er et flertal for

par praktiske oplysninger om grunden til, at

ændringerne og deres vedtagelse? slutter

lokalpressen er til stede. Alle skal have taget

i forhold til Sonja Rasmussen. Men omvendt

Sonja Rasmussen punkt to. Da ingen modsi-

portrætfotos, og der skal laves et samlet

vil vi ikke sætte os sure nede i hjørnet og ikke

ger hende, går hun videre til tredje og sidste

gruppefoto efterfølgende.

være med, vi vil påvirke det politiske rum.

punkt: ”Vederlag til kommunalbestyrelsen”.

– Mødet er hermed hævet, kan hun endelig

Selv om, der er langt fra Sonja Rasmussen

Folk i salen synker tilbage i stolene igen, på

sige efter en kun 15 minutter lang debut.

til hendes gamle partifæller, forstår hun

nær medlemmerne til venstre for borgme-

Mødet gik godt, synes hun. Nu venter en tid

godt Palle Hansborg-Sørensens vrede efter

steren. Hendes støtter ser opmuntrende på

med en opposition, hvoraf nogle stadig føler

konstitueringen.

hende, og flere læner sig interesserede frem.

sig forrådte. Som Palle Hanborg-Sørensen

– Hele den scene med konstitueringen

udtrykte det før det nye år startede:

foran Palle var ubehagelig, men det var

– Det politiske arbejde skal gøres, og vi vil

vigtigt for mig, at han var den første, der

Klokken 17:16. Sonja Rasmussen færdiggør

være indstillet på at arbejde med de 24 af

fik det at vide. Det er forståeligt, at han

sidste punkt om bestyrelsens udvalgs-

de 25 medlemmer. Der er meget personligt

bliver vred og såret. Jeg trak jo tæppet væk

H va d frEmtid En b rin gEr

under ham, men det skal ikke være forbudt,
som nogen har antydet. Skal det så også
være forbudt, at være borgmester i 20 år?
Sonja Rasmussen (løs-

argumenterer hun.

gænger) på sin plads i

Hvor længe Sonja Rasmussen selv holder

midten af byrådssalen

som borgmester, er der delte meninger om,

ved årets første byråds-

mens hun selv regner med fire år. Perioden

møde. Medlemmerne

er lige startet, og nu er fokus på økonomi-

af byrådet sidder efter

en, for at der kan ses fremad og ikke bagud.

personlige stemmer og

– Der er selvfølgelig en masse følelser i det

parti i en hestesko, og

her forløb, men den korte version er, at jeg

pladserne godkendes al-

er blevet borgmester og ikke er i S mere. Nu

tid af medlemmerne før

skal vi til at skabe resultater og fornyelser,

en ny periodes start.

og det er der store forventninger til, opsummerer Sonja Rasmussen. <

