
Lad os skrotte Janteloven 
 

Vi skal passe på ikke at blive bange for vores egen skygge, når der er nogle kommende politikere, 
der ytrer sig. Allan Bjerregård giver i gårsdagens avis udtryk for, at det skal være det administrative 
niveau, der skal tage teten og ikke politikerne, og det er da en interessant melding. Samtidigt blev 
en kommende politiker anklaget for at profilere sig til valget, fordi han argumenterede for en 
bestemt sag.  
 
Tanken om en ny skole i Stoholm er ikke ny. Som tidligere medlem af skolebestyrelsen på Stoholm 
Skole, kan jeg bekræfte, at den ide` helt naturligt har været på dagsordenen flere gange tidligere 
igennem årene. I dag er den så kommet frem igen provokeret af arbejdet med Stoholms 
midtbyplan, som en tværpolitiske arbejdsgruppe arbejder på sammen med den kommunale 
forvaltning. Det vil være påkrævet inden for en tidsramme at få en politisk 
holdningstilkendegivelse, der evt. kan give grønt lys for analyser og beregninger, så politikerne har 
noget at forholde sig til, når beslutningen skal tages. 
 
Lad os skrotte Janteloven og glæde os over, når de politiske kandidater er aktive i stedet for med 
det samme at forsøge at tryne dem. Eksempelvis kom Den socialdemokratiske kandidat Mads 
Panny for nylig med en relancering af forslaget om, at Skive Seminarium skulle flyttes til Viborg. 
Man kunne fristes til at sige "Godt brølt, Mads", for man kan mærke, at det virkelig er et ønske 
han har.  At jeg - og nok en hel del andre - er lodret uenige med Mads er sådan set underordnet. 
Det vigtigste er, at en ide` kommer frem og samtalen og debatten bliver skabt. Det er jo, når 
meninger og holdninger brydes, og argumenterne flytter fordomme, at demokratiet trives, når det 
foregår i et konstruktivt samarbejde, hvor respekten for hinanden er omdrejningspunktet. 
 
Slutteligt vil jeg glæde mig over, at formanden for børne- og ungdomsudvalget, Søren Gytz Olesen, 
ikke trykkede på den automatpilot, der tit bruges, når nogle fra andre partier kommer med gode 
ideer eller tanker, men at han kom med en begrundet positiv udmelding omkring forslaget om en 
ny skole i Stoholm.  
 
Under alle omstændigheder skal der inden for længe tages en politisk beslutning, om Stoholm 
Skole skal blive liggende, hvor den er. Eller om der skal planlægges med en ny skole et andet sted, 
så de, der arbejder med midtbyplanen kan komme videre i deres planlægning. 
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