Valgkampen er i gang
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FT2015: Hvem har Danmarks længste valgplakat? Og hvem kommer med i Folketinget? Selv om
valget ikke er udskrevet, er kandidaterne i gang med at sikre sig en plads i Folketinget.
HILLERØD: Vinden er strid, og solen gemmer sig bag sorte skyer. På det smalle stykke græs ved
Herredsvejen står de to byrådsmedlemmer Jonathan Nielsen og Marco Oehlenshläger og kæmper
med et banner. Et 70 meter langt banner. Det skal op på M. Goldschmidt Holdings trådhegn ved
Møllebrogrunden - og være med til at sende Jonathan Nielsen i Folketinget for Liberal Alliance.
- Der kommer rigtig mange forbi det her lange hegn, så jeg kan bruge det til at vise nogle flere
budskaber, end der normalt er plads til på en valgplakat, siger Jonathan Nielsen.
- Jeg tænkte, at det her hegn er så langt, at der jo kan hænge et helt Bayeuxtapet. Så jeg gik hjem
og slog det op, og det er 70 meter langt. Så jeg fik lavet et 70 meter langt banner, siger
folketingskandidaten, som regner med, at det faktisk er Danmarks længste valgplakat. Det står der
i hvert fald på banneret - som dog ikke er en valgplakat.
- Plakaterne skal man jo vente med at hænge op til valget er udskrevet. Men hvis man har ejerens
accept, og det ikke generer trafikken, så må jeg gerne hænge det her op, siger han.
Fem fra Hillerød
Jonathan Nielsen er ikke den eneste i Hillerød, der har taget hul på kampen om at få et af 179
mandater i folketinget. I Hillerød har i alt fem politikere lagt billet ind på en plads. Udover Jonathan
Nielsen er det byrådsmedlemmerne Mette Thiesen (K) og Klaus Markussen (V). Derudover stiller
Torben Kjær, som sidder i Regionsrådet, op for Enhedslisten igen. Og sundhedsminister Nick
Hækkerup stiller op igen for socialdemokraterne.
Klaus Markussen er allerede i valgkamp, for i uge 2 kørte Venstre en landsdækkende kampagne,
og det skød valgkampen i gang, - Vi har ageret som om, vi er i valgkamp siden. Så vi har været
rundt en masse steder og er løbende på gaden for at tale med folk og for at lytte til dem. Vi har
lanceret fem mærkesager, og vil også gerne høre, hvordan der bliver taget imod dem. Det
forholdsvise høje aktivitetsniveau, som man normalt kun har, når valget er udskrevet, det fortsætter
vi med. Og det bliver intensiveret, når valget bliver udskrevet, siger Klaus Markussen, som regner
med at bruge sin ferie på valgkampen - når den altså bliver skudt i gang for alvor.
- Min chef spørger løbende, hvornår det der valg egentlig kommer, siger Klaus Markussen.
Valget kunne godt ende med at være midt i de lokale budgetforhandlinger. Ligesom sidste gang,
der var folketingsvalg, hvor han også var kandidat.
- Det at forhandle budget i Hillerød er noget, som vi tager gravalvorligt hver eneste gang. Det
gjorde vi også i 2011, og det var hårdt at køre en folketingsvalgkamp og skulle forhandle budget.
Så jeg havde brug for at hvile ud i dagene efter valget. Men heldigvis er Venstre ikke en
enmandshær. Vi har et stort bagland, og bruger hele foråret på at forbedre os til
budgetforhandlingerne, så vi ved, hvad vi vil, når vi når til slutspurten i september. Og det vil vi
også være, hvis den her folketingsvalgkamp brager sammen med budgetforhandlingerne, siger
han.

Campingvogn
Mette Thiesen har også taget hul på sin kampagne. Hun har overtaget en campingvogn, som
senest var en del af Gribskovpolitikeren Jan Ferdinandsens kampagne op til kommunalvalget. Han
er pillet af lakken, og i stedet er vognen prydet med et foto af Thiesen og teksten »Thiesen på
vej.... i Folketinget«.
- Jeg havde set den i valgkampen, og så synes jeg, det var en sjov idé, fortæller Mette Thiesen,
som får campingvognen stillet til rådighed af formanden for vælgerforeningen, som ejer
Bijecamping.
- Campingvognen er et godt blikfang. Det er også rart, at man kan gå ind og sætte sig og få en kop
kaffe, hvis der er koldt. Og så ser det flot ud, når den er ude og køre, siger hun.
Campingvognen har været gjort klar siden starten af året, men det er først de sidste par måneder,
den er kommet ud og trille.
- Nu kan jeg slet ikke lade være, fordi den er så lækker, siger Mette Thiesen, som om få uger skal
til Bornholm og deltage i folkemødet - der skal vognen også med. Selv skal hun bo privat hos
noget familie, men en fra hendes kampagnehold skal bo i campingvognen. Kampagneholdet har
været samlet, siden hun blev opstillet.
- Vi har en treugers plan klar. Det er events, uddelinger, debatter, og så skal jeg have en
outdoorkampagne, på busser eller andet, siger Mette Thiesen, som har aftalt med skolen i
Hørsholm, hvor hun arbejder, at hun får tre ugers orlov, når valget bliver udskrevet.
Nogle foldere...
Enhedslistens Torben Kjær, som bor i Hillerød men er opstillet i Rudersdal, tager valgkampen helt
roligt.
- Jeg går ud fra der er nogen, der har taget sig af at lave nogle foldere - ellers er det jo det første,
jeg skal i gang med. Og så skal jeg ud og stå på stationerne hver morgen og dele foldere ud. Så
meget som muligt. Og så bliver der arrangementer på torve både her og der, og debatmøder, siger
Torben Kjær, som især interesserer sig for sundhedsområdet - og også sidder i regionsrådet, hvor
en meget stor del af arbejdet handler om hospitaler og sundhed.
- Det kan blive et af de store temaer, og der har jeg visse kompetencer, siger han.
Derudover har han mange års erfaring med handicappolitik, blandt andet fra handicaprådet i
Hillerød.
- Handicap ligger så meget på rygraden, så jeg husker i enhver sammenhæng at have fokus på
handicap - det kan jeg simpelthen ikke lade være med.
Torben Kjær har været blind i næsten 20 år, og det giver en udfordring - for eksempel kan han ikke
bruge de sociale medier, som ellers næsten er blevet et must, hvis man vil have sine meninger ud.
- Det er lidt et dilemma for mig. Men jeg er ikke på facebook, for det er ikke særligt nemt at bruge
det, fordi jeg er blind og bruger computer med talesyntese. Og det er da et minus for mig. Men det
tager jeg i stiv arm, for det er jo vilkårene for mig, siger han.
Som førtidspensionist skal han hverken bruge ferie eller orlov på valget - men regionsrådet holder
møder hele tiden.

- Det bliver jo lidt spændende, for der er en masse datoer i kalderen, hvor der er møder. Og jeg
forestiller mig, at vi arbejder videre, selv om der udskrives valg - så der kan jeg godt få meget
travlt, siger Torben Kjær.
Humor og selvironi
Og Jonathan Nielsens banner.... Det kom op i løbet af onsdagen. Om Jonathan Nielsen så har
Danmarks længste... valgplakat, må tiden vise. Han er ikke færdig med at bruge humor i sit forsøg
på at blive folketingsmedlem.
- Mit politiske projekt er jeg seriøs omkring. Men det betyder ikke, at man ikke også må grine lidt
undervejs, og der ikke må være en vis selvironi. Jeg tror ikke, folk er i tvivl om, at jeg er seriøs om
min politik, som handler om lavere skat, mere vækst og fart på Nordsjælland, siger han.
Frederiksborg Amts Avis har også kontaktet Nick Hækkerup for at høre om hans kampagne, men
det er ikke lykkedes at træffe ham inden artiklens deadline.
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