
Det er godt at
have penge,
og det er en

fordel.Men det betyder
ikke alt. Kigger du på fol-
ketingsvalg, så kanman
se, at hvis penge afgjorde
alt, så ville blå blok vinde
hver gang.
Roger Buch, kommunalforsker
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Når de sidste roser og rundstykker
er uddelt i november næste år, og
krydserne er sat på stemmesedlerne,
vil kommunalvalgskandidaterne
have brugtmillioner af kroner på at
føre valgkamp. Ikke blot donatio-
ner, partistøtte og andre bidrag, men
også kandidaternes egne penge vil
være brugt på valgaviser, plakater og
radiospots.
I en ny undersøgelse foretaget af
Nyhedsmagasinet Danske Kommu-
ner blandt de nuværende byråds-
medlemmer tegner der sig et billede
af, at langt de fleste kandidater ikke
hiver store bunker tusindkronesed-
ler op af pengepungen. Omkring 60
procent af byrådsmedlemmer svarer,
at de bruger under 5.000 kroner, og
kun en lille håndfuld af responden-
terne gør et relativt stort indhug i
opsparingen for at finansiere deres
valgkamp.

Bruger 200.000 kroner
Enaf demerMartin SkouHeide-
mann, der erVenstres spidskandidat i
Gladsaxe.Han stillede op til kommu-
nalvalget for første gang i 2017 som
nummer fire påVenstres liste. Til næ-
ste år er han spidskandidat for partiet,
og det kommer til at koste hamet gan-
ske stort beløb at føre valgkamp.
– Jeg synes, at lokalpolitik er sinds-

sygt sjovt og sindssygt vigtigt. Vi
har ikke en stor lokalforening eller
mange økonomiske støtter i Venstre
i Gladsaxe. Til gengæld har vi nogle
dygtige folk, som gør sig umage i det
politiske arbejde, så derfor vil jeg
også gerne gøremig umage og gøre
det ordentligt, sigerMartin Skou
Heidemann.
Han regnermed at støtte den lokale
vælgerforeningmed et beløb og
selv bruge penge på en række valg-
kampsremedier. I alt kommer
det til at løbe op i om-
kring 200.000 kro-
ner, anslår han.
–Min kone sy-
nes ikke, at det
er så fornuf-
tigt, men vi er
blevet enige
om, at jeg kan
bruge det beløb
på valgkampen.
Det er mange
penge, men nu har
jeg fået chancen som
spidskandidat, og så vil
jeg gerne gøre, hvad jeg kan
for at hjælpe, siger Martin Skou
Heidemann.
Han er ingeniør og har grundlagt
byggevirksomheden SkouGruppen.
Han ejer stadig detmeste af virk-
somheden, og det er derfra, at pen-
gene til valgkampen kommer.
– Jeg startede den som selvstændig
og var på spanden uden en krone på
lommen de første år.Men især de
sidste fem-seks år er det gået rigtig
godt i firmaet, så nu har jeg sparet
nogle penge op, som jeg kan bruge
på at føre valgkamp og hjælpe væl-
gerforeningen, sigerMartin Skou
Heidemann.
Pengene skal gå til valgplakater, en
valgavismed ham i fokus, foldere og
arbejdskraft. Han tager selv tjansen
som kampagneleder.

– Jeg stillede op første gang i 2017,
og der var jeg usikker påmange ting
og var nødt til at spørge folk til råds.
Denne gange er jeg blevet lidt klo-
gere og ermere sikker på, hvordan
man skal føre valgkampagne. Og så
er jeg blevetmeget klogere på, hvor-
dan kommunen fungerer, siger han.

Opmærksomhed om lokalpolitik
Hanpeger også på et lidt større for-
mål end bare den forestående valg-

kamp.Hanmener, at der i Glad-
saxeKommune ermeget

lidt opmærksomhed
omkring lokalpoli-
tik. Det betyder,
at partierne
har svært ved
at tiltrække
medlemmer og
finde kandida-
ter,mener han.
–Det håber jeg

da, at jeg kan væ-
remed til atændre

på.Måske ser nogen
påmin kampagne og tæn-

ker, at de vil væremed. Andre ser
denmåske og bliver lidt provokerede
og vil arbejde for, at jeg fårmindre
indflydelse.Menuanset, omdet er
det ene eller det andet der sker, så
håber jeg, at det kan væremed til at
aktivere nogle flere folk, sigerMartin
SkouHeidemann.

Lægger en fjerdedel til side
I Ringsted Kommune er Finn An-
dersen i gangmed at hælde diesel
på sin traktor, da Nyhedsmagasinet
Danske Kommuner fanger hampå
telefonen. Han skal ud i skoven for at
sanke brænde til sig selv og lidt, som
han sælger videre.
Finn Andersen er pensioneret folke-
skolelærer, valgt for de Konservative
og numedlem af Kristendemokra-
terne. Han stiller op som spidskan-

349 DAGE TILBAGE TIL VALGET

KV21

PENGE ER IKKE ALT
Det koster tusindvis af kroner at være
spidskandidat ved et kommunalvalg.
De penge må op af kandidaternes
egen lomme, hvis ikke der er en stor
og stærk lokalforening i kommunen.
Det fortæller tre KV21-kandidater.
Penge er dog ikke alt i valgkampen,
siger kommunalforsker.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN
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didat til valget i november. Han har
igennemde sidste fire år i byrådet
lagt en fjerdedel af sit vederlag efter
skat til side i sin egen private valg-
fond. Derfor har han, når valgkam-
pen begynder, 75.000 kroner, som
han vil bruge på kampagnen.
– Det er damange penge for en pen-
sionist.Men jeg skal have valgpla-
kater, annoncer i avisen, købe noget
merchandise, som jeg kan dele ud.
For eksempel balloner til børn, der
kommer forbimed deres forældre.
Det er ikke, fordi at partiet forven-
ter, at jeg bruger de penge, men hele
Sjællandskredsen har 15.000 kroner
til valgkampen, så der er ikkemange
penge at gøre godtmed. Og jeg regner
ikkemed at få noget fra den kasse,
siger Finn Andersen.

Enmandshær
Kristendemokraterne er slet ikke re-
præsenteret på Sjælland udover altså
i Ringsted Kommune. Det betyder
også, at Finn Andersen hverken har
et bagland i form af en lokalforening
med en bestyrelse ellermedkandida-
ter på listen.

dog ikke til at gøre det store indhug i
valgfonden, for han har tænkt sig at
genbruge plakaterne fra forrige valg.
–Min kone siger, at jeg lignermig
selv, så jeg kan godt genbruge plaka-
terne. Dem vil jeg så have brugt ved
kommunalvalget i 2017, folketings-
valget i 2019 og så til sidst ved valget
næste år, siger han.
Til gengæld skal han bruge penge
på annoncer i lokalemedier, flyers,
reklamer i den lokale biograf, radio-
reklamer og store bannere, der skal
hænge på gavle rundt omkring i kom-
munen. Chefen for hele kampagnen
bliver formentlig etmedlem af Kon-
servativ Ungdom, der efter sommer-
ferien bliver ansat som studenter-
medhjælper i valgkampagnen.

Skylder at geninvestere
Ved valget i 2017 fik Socialdemokra-
tietmed Arne Boelt i spidsen 15 ud af
31mandater. Konservative derimod
blev blot tredjestørste parti. Såman
kanmåske spørge, om det overhove-
det kan betale sig for PerMøller at
bruge 100.000 kroner på en valg-
kamp, hvor han vil få svært ved at
stryge helt til tops.
– Det synes jeg godt, at det kan. Jeg
skyldermine borgerlige vælgere at
gøremit bedste hver dag og at genin-
vesteremit vederlag som 1. viceborg-
mester og udvalgsformand. Der er
ikke nogen, der har sagt, at jeg skal
bruge de penge, men hvisman vil
gøre en forskel for sit lokalsamfund
og oven i købet får nogle penge fra lo-
kalsamfundet, mensman gør det, så
er det ret og rimeligt at geninvestere
dem, siger PerMøller.

Per Møller (K) fra
Hjørring arbejder
som personlig
træner og coach.
Han har desuden
en udlejnings-
ejendom. Tilsam-
men bliver det til
en fornuftig funk-
tionærløn, som
han siger. Derfor
er 100.000 kroner
til valgkamp ikke
bare et greb i
lommen.

Martin Skou Heidemann (V) fra
Gladsaxe har ikke en stor parti-
forening i ryggen. Derfor skal der
bruges penge på arbejdskraft
til at hænge valgplakater op og
husstandsomdeling af valgmate-
riale. I alt regner han med at bruge
200.000 kroner på valgkampen
næste år.

Det betyder også, at han ikke lige
kan regnemed, at partiet hjælper
med at sætte valgplakater op.
Men det har Finn Andersen en an-
den løsning på.
– Jeg har en god stor vennekreds,
som hjælpermig. Jeg inviterer på
morgenkaffe og rundstykker den
dag, hvor vimå sætte valgplakater
op, og så kører vi ud i hold af to og
sætter 3-400 plakater op i alt. Det
bruger vi en halv arbejdsdag på, og
så jeg kører jeg selv rundt senere
og sætter omkring 100 plakater op
rundt omkring i kommunen, siger
Finn Andersen.
Han har desuden en frivillig presse-
chef, der sørger for, at der er aktivitet
på hans konti på Facebook og Insta-
gram, ligesomhan sørger for, at Finn
Andersens hjemmeside er opdateret,
og at der bliver svaret på henvendel-
ser fra vælgerne.

Uhyggeligt dyrt
I Hjørring Kommune skal den kon-
servative spidskandidat PerMøl-
ler forsøge at vippe Arne Boelt (S)
af pinden. Den opgave, anerkender
han, er ret svær, men han kommer
til at gøre forsøget. Hans valgkamp,
estimerer han, kommer til at koste
en kvartmillion kroner. Omkring
100.000 af dem vil komme fra hans
egen lomme.
– Det er uhyggeligt dyrt at være
spidskandidat. Jeg har ikke en fagbe-
vægelse, en landbrugsorganisation
eller en stor vælgerforening i ryggen,
så jeg skal have fat i donationer for at
dække nogle af udgifterne. Resten af
pengenemå jeg selv finde, hvis jeg vil
væremed på det her niveau, siger Per
Møller og fortsætter:
– Det ermange penge, og det er ikke
penge, vi lige har liggende. Jeg er en
sindig jyde, så jeg har sparet noget
afmit vederlag ogmin personlige
indkomst op siden sidste valg, og så
har vi en aftale herhjemme om, at
de pengemå jeg gerne bruge. Såmå
efterårsferien næste år blive en lidt
skrabet version.
Hjørring er landets tiendestørste
kommunemålt på areal, så der skal
en del valgplakater til for at dække
hele kommunen. Lidt over 1.000 i alt
regner PerMøllermed. De kommerF
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Valgkamp virker
Fælles for de tre spidskandidater er,
at de bruger deres kampagnepenge
på at købe vælgernes opmærksom-
hed. Det koster penge, og penge er
der i det hele taget brug for, når
man fører valgkamp, for-
klarer kommunalfor-
sker Roger Buch.
– Det er godt at
have penge, og
det er en fordel.
Mendet betyder
ikke alt. Kigger
du på folke-
tingsvalg, så kan
man se, at hvis
penge afgjorde alt,
så ville blå blok vinde
hver gang.Mendet gør
de ikke. Pengene kan bruges
til at lave aktiviteter, få flere annon-
cer i lokalaviserne, flere valgplakater
og så videre. Såmankan fange folks
opmærksomhed, sigerRoger Buch,
der imidten af halvfemserne under-
søgte valgkampes effekt i sin ph.d.-
afhandling.Men det er ikke lige
meget, hvad kandidaterne gørmed
vælgernes opmærksomhed, når de
først har købt sig til den.
–Den skal forvaltes på den godemå-
de, ellers bliver pengene devalueret.

Hvisman slår på de forkerte budska-
ber i forhold til vælgernes dagsorden
eller i det hele taget ikke er på bølge-
længdemed sine vælgere, så hjælper
alverdens annoncer og reklamer ikke,

sigerRoger Buch.

Bageren fra
Nørre Nebel
De tre spids-
kandidater
forklarer alle,
at de mener,
at de har en
god fornem-
melse for,
hvad der vir-

ker. At de ken-
der deres vælgere.

Og det er mindst lige
så vigtigt som penge,

forklarer Roger Buch.
– Vi ved fra forskningen, at valgkam-
pagne overordnet set virker, og vi
ved en smule om, hvilke værktøjer
der virker.Men kandidaternes egen
fornemmelse er lige så gyldig som
statistiske analyser. Det kan være
forskelligt fra kommune til kom-
mune, hvad der virker. I Vestjylland
kan det for eksempel virke kontra-
produktivt at føre sig formeget frem.
Man falder lidt uden for den lokale

norm, hvisman har formange an-
noncer og radioreklamer.
Helt tilbage ved kommunalvalget i
1993 var Roger Buchmed til at un-
dersøge, hvordan det gik forskellige
kandidater. Og her hiver han bageren
fra Nørre Nebel frem som eksempel.
–Han førte sig virkelig fremmed sto-
re armbevægelser. Han havde rela-
tivtmange valgannoncer, han brugte
sin sølvbryllupsfejring til at profilere
sig i valgkampen. Og på vælgermø-
derne, hvor der sad syvmænd ogmå-
ske en kvinde ved siden af hinanden
og på skift læste op af detmanus,
de havde skrevet ved køkkenbordet
aftenen før, der stillede han sig op og
talte frit fra leveren. Det faldt helt
uden for normen i Blaabjerg Kom-
mune, som det hed dengang. Og det
gik ham ilde, fortæller Roger Buch.
Bageren fra Nørre Nebel var opstillet
ret langt nede på listen, og da valget
var overstået, var han røget endnu
længere ned ad listen. På trods af at
han havde gjort et ihærdigt forsøg på
at blive valgt.
–Det er selvfølgelig lang tid siden,
men jegmener stadig, atman skal ha-
ve respekt og forståelse for kulturen
og normerne i den kommune,man
stiller op i. Ellers hjælper pengene
ikke, sigerRoger Buch.• jki@kl.dk

UNDER

5000
kroner er det beløb, 51procent af kandi-
daterne ved kommunalvalget i 2017
brugte på deres valgkamp, viser
en undersøgelse foretaget af

Ritzau.

Hele holdet, der
hjælper Finn
Andersen (KD)
i valgkampen i
Ringsted, bliver
som tak for
hjælpen inviteret
på stegt ål og
persillesovs, når
valget er over-
stået.
På billedet bliver
Finn Andersen i
november 2019
budt velkommen
til Kristen-
demokraterne
af landsformand
Isabella Arendt.
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