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Potentiel pensionist. Pendler mellem lønarbejde som seniorforsker i
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Hvad er ligheden mellem Putin 
og den sortmundede kutling?
Af Thorkil Thorsen

KLUMME
Vladimir Putin er russisk præsident. Han 
har netop bestilt ti moderniserede TU-160 
fly, der kan armeres med atomvåben og 
langtrækkende missiler. Han har på det 
seneste også på anden måde raslet lar-
mende meget med sablen og spillet an-
massende med de militære muskler. Fol-
ketinget har som svar herpå i slutningen 
af januar besluttet at opruste det danske 
militær og øge forsvarsbudgettet med 20 
procent. 

Sortmundet kutling er en fisk, som af nog-
le kaldes havets dræbersnegl. Den invade-
rede os for ca. 10 år siden, hvor den første 
gang blev fanget i dansk farvand – ved 
Bornholm. Siden har den med voldsom 
hast spredt sig fra Østersøen til andre dan-
ske farvande. Den udkonkurrerer lokale 
arter og truer fiskeriet af blandt andet re-
jer, ål og fladfisk. ”Hemmeligheden bag 
sortmundet kutlings succes med at for-
trænge konkurrenter og udvide sit territo-
rium er tilsyneladende et hårdført, om-
stillingsparat og aggressivt sind” (citeret 
fra Videnskab.dk). 

 
Putin ses på samme måde ofte beskrevet 
som en mand med et hårdført, handle-
kraftigt og aggressivt sind. Hans virke 
med at fortrænge konkurrenter og udvide 
det russiske territorium er velkendt og 
frygtet. 

Det kan have sine fordele for os på en 
lille ø i Baltikum. 

Vores vestlige verdens opfattelse af Putin 
og hans ideer og de danske folketingspoli-
tikeres reaktion herpå bliver en guldåre 
for Bornholm. Almegårds-kasernen skal 
nemlig udvides med ca. 100 mand, forlød 
det ved forsvarsforligets offentliggørelse. 
Kloge og glade folk her på øen så straks for 
sig – og med rubel-tegn i øjnene – hvor-
dan nye militærfolk vil bosætte sig her 

med deres familier. Og hvordan dette vil 
give omsætning i butikkerne, skattekro-
ner og mere bloktilskud i kommunekas-
sen, beskæftigelse til flere pædagoger og 
håndværkere, øget omsætning og behov 
for flere ansatte i servicebranchen, osv. 

Senere fik denne begejstring yderligere 
næring, endda af mere videnskabelig ka-
rakter. Bornholms Tidende bad nemlig en 
chefkonsulent på CRT foretage en bereg-
ning af de samfundsøkonomiske og afled-
te effekter. Konklusionen kunne læses i 
avisens spalter den 1. februar. Med en for-
ventet, såkaldt multiplikatoreffekt på 1,23 
i relation til jobskabelse, så vil de ”op til 
130 nye i øens forsvar” medføre beskæfti-
gelse til 30-40 personer uden for kaser-
nen. Hvis man antager, at 60-70 procent af 
de nye militærfolk bosætter sig her, så vil 
kommunen få 4,5-5 millioner kroner i 
ekstra skatteindtægt. Dertil kommer må-
ske 130 familiemedlemmer til dem, som 
slår sig ned på vores ø, hvilket giver en 
samlet tilflytning på 200 personer. 

Disse mange tal og de lyse fremtidsud-
sigter skyllede som en begejstringsbølge 
videre ind i det politiske Job-, Udviklings- 
og Fritidsudvalg (JUFU), hvis formand ud-
talte: ”Det er en kæmpe gave til et udvalg 
som vores”. JUFU udgav også en presse-
meddelelse, hvori man entusiastisk skrev 
om betydningen af udvidelsen på mini-
mum 130 ekstra soldater. 

Lagde du mærke til det? Hvordan forvent-
ningerne ukritisk og optimistisk skrues i 
vejret, selv om ingen endnu kender det 
eksakte antal ekstra militærpersoner på 
Bornholm. Nu er antallet ikke længere ”ca. 
100” som det oprindeligt fremgik af for-
svarsforligsteksten, eller ”op til 130” som i 
CRT’s beregningsgrundlag, men altså ”mi-
nimum 130”. Og med udsigten til 25 ud-
flyttede statslige arbejdspladser (SKAT og 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring) får vi ifølge pressemeddelelsen en 
væsentlig menneskelig, faglig og økono-

misk saltvandsindsprøjtning på op imod 
160 nye arbejdspladser. JUFU siger juhu! 

”Jo, jeg skal vide at kneise med Nak-
ken!”, sagde konen med æggene.

Men ret beset ved vi altså ikke præcis, hvor 
meget ekstra mandskab og hvilken slags, 
der kommer til øen. Vi ved heller ikke, 
hvad den afledte effekt bliver. Ikke desto 
mindre har vi vel (i hvert fald indtil videre) 
meget at takke Putin for. Man kan næsten 
omskrive JUFU-formandens henrykkelse 
og sige, at Putin er en kæmpegave til en ø 
som vores.  

Så derfor, kære kammerat Vladimir, det 
er okay, at du fortsat lader russiske jagere 
dagligt tangere eller direkte krænke vores 
bornholmske luftrum. 

Og kutlingen? Den sortmundede i vores 
lokale farvande… Kan også den give os en 
saltvandsindsprøjtning? 

Ja. Der er sjældent noget, der er så skidt, 
at det ikke er godt for noget. Heller ikke 
skidtfisk. Det forlyder nemlig, at torsken 
nu har fået sine udtryksløse fiskeøjne op 
for, at den kan spise kutlingen. I hvert fald 
fanges i ny og næ store, velnærede torsk i 
de bornholmske farvande. I bugen på dem 
finder man resterne af sortmundet kut-
ling. Og nu er også aborren, ålen og ørre-
den angiveligt ved at lære, at den lille 10-

20 cm lange, invasive bisse – efterkommer 
efter indvandrere fra de store nabosøer til 
Putins Rusland – kan fortæres.

 Dermed skulle også den ikke-velsete 
kutling med det aggressive sind altså kun-
ne bidrage til det bornholmske samfund. 
Den kan ved selv at tjene som føde for an-
dre fisk indirekte skaffe den daglige føde 
til bornholmske fiskere. Og give fangst-
glæde til lystfiskere fra nær og fjern. Det 
giver flere arbejdspladser, mere lystfisker-
turisme, flere skattekroner og mange an-
dre afledte effekter.  

Så også tak til den sortmundede kut-
ling. Tak for at du er kommet. Det er okay, 
at du fortsat formerer dig i Østersøens 
vande.

Hvor stor multiplikatoreffekten vil væ-
re, vides ikke. Men vi har da lov at drøm-
me. 

Her slutter lighederne vist også. Hvad fi-
skene og fiskeriet angår, så er der måske 
ikke en slange i Paradis, men i hvert fald 
en sæl i Østersøen. Forrige uges nyheder 
formidlede endnu en gang den triste hi-
storie: Sælerne spreder sygdom, ødelæg-
ger fangstredskaber og gør kraftige ind-
hug i den fiskebestand, som de bornholm-
ske fiskere skulle leve af. Således betragtet 
er sælen en alvorligere trussel end den 
russiske bjørn.

Jo, vi skal vide at knække og nakke den, 
sælen.  

Og man kan godt sælge skindet, før 
bjørnen er skudt.

 º Putin er en
kæmpegave til en
ø som vores


