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LEDER

 º Andre steder ville man måske 
sætte sig ned og tude. Nogle 
steder ville man sikkert give op. 
Men klynk ligger ikke til 
klyngen, og heri ligger også det 
særligt bornholmske.

Noget både meget lovende og meget bornholmsk er i 
gang mellem Rø i øst og Nyker i vest. Forbundet af 
Klemensker og Aarsballe udgør de fire byer Firkløver-
klyngen. Den skal vi nok høre meget mere til.

Støttet af store spillere som DGI og Realdania er de 
fire byer begyndt at arbejde målrettet sammen. Det er 
nødvendigt og klogt, og det fortjener al mulig støtte.

De seneste tolv år er befolkningen i de fire byer dalet 
med næsten 10 procent mod ”kun” otte procent på hele 
Bornholm. Hvor Nyker, Klemensker og Rø har haft 
folkeskoler i nyere tid, er ingen af dem tilbage i dag.

Forrige år lukkede så Brugsen i Nyker. Kun Klemen-
sker har i dag en dagligvarehandel, og hvor Store 
Legedag i Nyker sang på sidste vers i år, kom i år også 
næstsidste vers for det indbringende loppemarked i 
Aarsballe IF.

Andre steder ville man måske sætte sig ned og tude. 
Nogle steder ville man sikkert give op. Men klynk ligger 
ikke til klyngen, og heri ligger også det særligt 
bornholmske. Blandt mange andre begivenheder går 
der en lige linje fra Povl Ankers og Jens Kofoeds 
modstand mod svensken over opstanden mod 
Køge-færgens forsvinden og iværksætterboomet fra det 
seneste årti til den trodsighed og tro på tingene, der har 
bragt de fire byer sammen til en klynge.

Vi giver ikke op, vi handler. Vi ser fremad. Vi tror på 
en bedre dag i morgen, og vi arbejder for det hver dag. 
Det er det historiske gods bag Firkløverklyngen.

Sidste uges borgermøde var det tredje store i rækken. 
Det gik demokratisk for sig, da både klyngen og dens 
fælles avis blev navngivet. 13 arbejdsgrupper er det også 
blevet til. Nu ser frugterne ud til at komme.

Klyngen er på vej til at søge om 200.000 kroner til 
fælles mødesteder. Ja, først var det tænkt som ét 
mødested, men for ikke at tage luft ud af dagens 
samlingspunkter går man nu efter flere forbundne. 
Også klogt. 

Klyngens konsulent på sagen føler sig meget sikker 
på, at Realdania og Lokale- og Anlægsfonden nok skal 
bevilge pengene. Og selv de 200.000 kroner er kun 
tænkt som starten.

De to pengetanke har nemlig også hele 50 millioner 
kroner sat af til at skabe, opgradere og forbinde 
klyngemødesteder med hinanden. Nye stier er på vej. 
Går alt efter planen, bliver det om få år meget nemmere 
at komme hinanden ved i klyngen.

Samtidig tænker Firkløverklyngen også sig selv ind i 
det projekt, som kommunen har kaldt Den Grønne 
Bølge. Her vil man forbinde Hammeren i nordvest med 
Dueodde i sydøst med bælter og stier gennem naturen. I 

det projekt vil klyngen byde ind med servicestationer, 
telt- og shelterpladser til cyklister og friluftsturister i de 
fire byer.

Der er simpelthen grøde i klyngen. Det ser man også af 
den undersøgelse blandt klyngens borgere, som godt 
1.000 personer deltog i sidst på året 2018. Her svarede 
fire ud af fem, at de fire byer må arbejde sammen på 
tværs, hvis de skal overleve. Næsten ni ud af ti mente 
også, at hver enkelt må involvere sig personligt i 
kampen.

Så langt så godt, og det er det virkelig. Ligesom det er 
flot og løfterigt, at 93 procent af klyngeborgerne 
svarede, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at 
bo, hvor de gør.

Der er stadig noget at arbejde med. Hvor syv ud af ti 
af klyngens borgere føler sig knyttet til det sogn, som de 
bor i, føler kun lige under hver anden det samme om 
hele klyngens område. Det er naturligt nok, men det 
bekræfter også, at der er brug for at rette blikket opad og 
udad og betragte et større område som ”hjemme”. Det 
ser man også af, at hvor to ud af tre havde hørt om 
klyngesamarbejdet, kunne flere end hver anden ikke 
svare på, om de opfatter samarbejdet i klyngen som 
velfungerende.

I en ny svunden tid var Klemensker, Nyker og Rø bundet 
sammen af at være stationer på jernbanelinjen mellem 
Rønne og Allinge-Sandvig. De byer, som vi kender i dag, 
kom til verden med stationen i centrum. Aarsballe var 
ikke stationsby, men har altid hørt til Klemensker Sogn 
og været knyttet dertil.

De fysiske spor, der forsvandt med jernbane-
svellerne, er nu ved at komme til verden 

igen. Det fortjener al anerkendelse fra hele 
Bornholm, for det er i vore alles 

interesse, at livet trives over hele øen. 
Her på stedet lover vi, at vi vil blive ved 
at følge arbejdet på absolut nærmeste 
hold.

At klynke ligger ikke til klyngen
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