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GIRL POWER

Når man arbejder i døgndrift under en valgkamp, er det ikke altid 
let at finde tid i kalenderen til en klipning. Det kunne den konservative 

kandidat Jane Christensen heldigvis hjælpe med. Hun oprettede 
frisørsalon på Christiansborg, så de ansatte kunne blive studset 

inden EP-valgfesten.

Ikke færre end 897! Det er antallet af danskere, som i skrivende stund 
har meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti, siden statsministeren 
udskrev folketingsvalget tirsdag den 7. maj. Dermed har partiet i alt 

10.577 medlemmer, hvilket er det højeste antal i mange år.

Folketingskandidaten og sognepræsten Marie Høgh forlod gader 
og stræder nogle dage for at indtage fødeafdelingen i Roskilde. Hun 

fødte nemlig valgkampens første baby, da hun blev mor til en lille 
pige tirsdag den 21. maj. Formanden var derfor forbi med gaver og 

lykønskninger.

”Du sviner politiet til. Du burde takke dem for alt det, de gør!” 
Sådan lød det fra formand Søren Pape Poulsen i en partilederdebat, 
da Rasmus Paludan fra Stram Kurs sendte en bredside afsted mod 
ordensmagten for - efter Paludans opfattelse - ikke at have gjort sit 

arbejde godt nok. 

Halvdelen af den konservative folketingsgruppe består nu af 
kvinder. Blandt dem er tre velkendte ansigter på Christiansborg, nemlig 
Mette Abildgaard, Mai Mercado og Brigitte Klintskov Jerkel. Nye kvinder i 

folketingsgruppen er Katarina Ammitzbøll, Birgitte Bergman og Mona Juul.

Anders Johansson og Merete Scheelsbeck opnåede desværre 
ikke valg til Folketinget i denne omgang. Det betyder, at de 

forlader den konservative folketingsgruppe på Christiansborg. Det 
Konservative Folkeparti siger tak for deres store indsats og ønsker 

dem held og lykke fremover!
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Når mere end 230.000 danskere valgte at sætte 
kryds ved vores parti, fylder det mig med stolt-
hed, men selvfølgelig også med taknemmelig-
hed. For når et parti oplever den største frem-
gang i 35 år, er det selvfølgelig ikke kommet af 
sig selv.

 Det skyldes det store hold af kandidater, 
frivillige, KU’ere og ansatte, der alle har arbej-
det benhårdt for at skaffe fremgang til vores 
parti. Dét gør mig stolt. Vores kandidater har 
fortalt om konservativ politik, hver gang de har 
fået mulighed for det. Vores frivillige har bakket 
op og er gået den ekstra meter, der skal til i en 

valgkamp. Og KU’ererne har spredt godt 
humør rundt om i landet og på de sociale 
medier. 

Jeg er stolt af mit parti, og jeg er fyldt 
med taknemmelighed. Godt gået!

 Men valgkamp handler ikke kun om 
en stærk kampagne. For når krydset skal 
sættes, handler det for de fleste om poli-
tikken og holdningerne. Derfor er jeg også 
sikker på, at det gode resultat skyldes, at 
vi har været en sikker borgerlig stemme 
igennem hele valgkampen. Vi har været 
tydelige omkring, at pengene skal tjenes, 
før de kan bruges. Derfor holdt vi fast, 
imens andre partier var klar til at bruge 
hele det økonomiske råderum allerede de 
første dage af valgkampen. 

Vi gentog igen og igen, at vi ønsker 
at prioritere penge til vores sundheds-
væsen, til de socialt udsatte, til vores 
politi og til vores klima. Og så ønsker 
vi samtidig at skabe vækst og velstand 
ved at sænke skatter og afgifter for alle 
i arbejde og danske virksomheder. Nej, 
det er måske ikke breaking news, at vi i 
Det Konservative Folkeparti mener disse 
ting. Til gengæld er det klassisk borgerlig 
politik, og det tror jeg, at der har været en 
masse danskere, der trængte til at høre.

De, der stemmer på os, vil have resul-
tater. De vil have borgerlige stemmer, der 
arbejder. 

Det er også grunden til, at vi fik så 
godt et valg til Europa-Parlamentet, er 

mit gæt. Her blev dygtige Pernille Weiss 
valgt ind, og dermed beholder Danmark 
repræsentationen og indflydelsen i den 
vigtige EPP-gruppe. Stor ros til Pernille 
Weiss for en sikker og saglig kampagne 
og til resten af kandidaterne, der alle var 
med til at løfte partiet og sikre os en fort-
sat stærk stemme i Europa. 

De næste år bliver opgaven at leve op 
til det mandat, som danskerne har givet os. 
De forventer, at vi er den sikre borgerlige 
stemme. Et parti, der søger indflydelse og 
skaber resultater for dig og for Danmark. 

Jeg glæder mig!

EN 
SIKKER 
BORGERLIG 
STEMME

”Blev vi lige fordoblet der?” 
 

Sådan ville de fleste partiledere nok gerne kunne indlede  
deres tale på en valgaften. Det var jeg så heldig at kunne grundlovsdag, 

da resultatet fra folketingsvalget var blevet sikkert. 
12 mandater havde danskerne givet Det Konservative Folkeparti. 

Dobbelt så mange som for fire år siden. 
Det føltes uvirkeligt, og det gør det sådan set stadigvæk.

4 

HILSEN FRA FORMANDENHILSEN FRA FORMANDEN



Niels Flemming Hansen
Forsvarsområdet er særligt interessant 
for mig som valgt i Sydjylland. Det 
er samtidig en god mulighed for at 
være en tydelig konservativ stemme 
på Christiansborg på et af partiets 
kerneområder, hvor vi altid er mere 
ambitiøse end de andre partier.

Mona Juul
Jeg glæder mig helt vildt til at komme i 
gang med at udvikle erhvervspolitik. 
Jeg vil selv mene, at jeg har erfaringen 
fra dansk erhvervsliv på plads. Nu har 
jeg en masse idéer til, hvordan vi gør 
det både nemmere og sjovere at være 
virksomhed i Danmark. 

Katarina Ammitzbøll
Jeg vil særligt fremhæve uddannelses- 
og forskningsordførerskabet. Det er en 
mulighed for at arbejde med den grønne 
teknologi og forskning. Klimaet var en 
stor mærkesag for mig i valgkampen, 
hvor jeg også talte meget om at tænke 
det grønne bedre ind i vores uddannelser. 

Per Larsen
Det kunne ikke blive bedre. Både 
sundheds- og psykiatriområdet har 
optaget mig i mange år gennem mit 
regionsrådsarbejde i Nordjylland. Derfra 
kan jeg trække på en masse erfaring og 
viden, som jeg kan bruge, nu når jeg skal 
arbejde med det på landsplan. 

Birgitte Bergman
Jeg vil bruge turismeordførerskabet 
til at sætte turisme på dagsordenen 
på Christiansborg. Det er Danmarks 
fjerdestørste erhverv, som beskæftiger 
mere end 130.000 ansatte. Det er et 
vigtigt område, som fortjener mere 
politisk opmærksomhed. 

Med en fordobling af mandaterne tæller den nye folketingsgruppe nu hele 12 medlemmer. 
Her kan du se, hvad de kommer til at arbejde med på Christiansborg.

Læs også, hvad de nye folketingsmedlemmer tænker om deres ordførerskaber. 

MØD DEN NYE 
FOLKETINGSGRUPPE

Mette Abildgaard 
Politisk ordfører 
Klima 
Miljø

Orla Østerby 
Landbrug og fødevarer 
Energi og forsyning 
Landdistrikter og små-
øer 
Kommunal 
Kirke 
Idræt

Per Larsen 
Sundhed og  
forebyggelse 
Psykiatri 
Ældre 
Fiskeri

Katarina  
Ammitzbøll 
EU/Europa 
Uddannelse og  
forskning 
Udviklingsbistand

Mona Juul 
Erhverv 
By, bolig og bygning 
Forbrugerforhold 
It og tele

Mai Mercado 
Gruppeformand 
Undervisning 
Grundloven

Brigitte Klintskov 
Jerkel 
Social 
Børn (0-6 årsområdet) 
Handicap 
Familie 
Nordisk samarbejde/
Råd

Niels Flemming 
Hansen 
Transport og trafik 
Forsvar 
Færdselssikkerheds- 
kommission

Søren Pape  
Poulsen 
Udenrigspolitisk Nævn

Birgitte Bergman 
Kultur 
Turisme 
Medier   
Ligestilling

Rasmus Jarlov 
Gruppenæstformand 
Finans- og reform- 
ordfører 
Indfødsret 
Udlændinge og  
integration 
Skat 
Grønland og Færøerne

Naser Khader 
Retspolitik 
Beskæftigelse 
Udenrigspolitik 
Værdiordfører 
Menneskerettigheder 
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VALGKAMPEN I BILLEDERVALGKAMPEN I BILLEDER
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Mona Juul syntes, at der blev delt alt for mange gaver ud i valgkampen. I 
stedet burde fokus være på, hvad der faktisk betaler gaverne. Derfor holdt hun 
”Monas jul” på Rådhuspladsen i Aarhus. 

Den konservative kampagnebus tilbagelagde massevis af kilometer 
under formandens tur rundt i Danmark. Som det fremgår af billedet, 
var det primære brændstof hverken benzin eller diesel. 

Meget af valgkampen foregår på gadeplan, men også i 
medierne. Anders Johansson var en tur i sminken, 
inden han skulle debattere straffe for kriminalitet i 
den finansielle sektor. 

Man kan dog også vælge at smukkesere sine 
valgplakater i stedet. For eksempel var 
Brigitte Klintskov Jerkels grafiske 
departement i det kreative hjørne. 

Det var faktisk ikke kun i valgkampen, at der 
blev hængt plakater op. I dagene efter valget 
takkede Rasmus Jarlov sine vælgere for at have 
stemt på ham. Selvom der hænger sorte skyer 
over Jarlov på billedet, tegner den konservative 
fremtid lys!

ØJEBLIKKE FRA 
VALGKAMPEN 

Fire ugers valgkamp er nu veloverstået. Her får du et lille tilbageblik på 
nogle af de mindeværdige øjeblikke set med konservative briller. 

Mette Abildgaard og hendes kampagnehold 
besluttede sig for at ”signwave” i Nordsjælland. 

Det går ud på at vinke med sin valgplakat 
til forbipasserende for at skabe 

opmærksomhed om sin kampagne.  

 9
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Kameramanden signalerer med noget, 
som minder om et svømmetag, at gæ-
sterne skal holde sig ude langs væggene, 
så der bliver en passage fri midtfor. Sø-
ren Pape er nemlig på vej til konservativ 
valgfest, og tv-holdene vil gerne kunne 
følge hans ankomst fra kampagnebussen 
op mod scenen.

Et par minutter senere gør den kon-
servative formand sin entré. Pape vinker 
og ler på sin gemytlige facon, mens han 
bliver fanget af fotografernes blitz, der 
lyser den nøddebrune børssal op. Han ser 
ud over salen og tager stemningen ind, før 
han sætter munden til mikrofonen og ord 
på resultatet:

 ”Hvad, øh… Blev vi lige fordoblet 
dér,” indleder formanden med et retorisk 
spørgsmål, der udløser minutlang applaus 
og konservative slagsange fra publikum. 
Jubelbrølene er nærmest ved at løfte taget 
af den gamle børsbygning. Forløsningen 
er stor. Det samme er den konservative 
fremgang.  

Et politisk forbillede
For prognoserne holder. De grønne går 
sågar ét mandat frem fra de første exit-
polls til det endelige valgresultat, så Det 
Konservative Folkeparti fremover kan 
mønstre 12 af slagsen. En triumf, som en 
stolt Pape tilskriver medlemmer, kam-
pagnefolk, frivillige, ansatte - og ikke 
mindst Konservativ Ungdom. 

Kærligheden er gensidig. ”Vi elsker 
Pape, og Pape elsker os,” kvitterer de 
fremmødte KU’ere i kor og hæver deres 
krus med skvulpende fadøl. Mens for-
manden tydeligvis inspirerer mange af 
de unge i aftenens selskab, taler en anden 
deltager ved festen om Papes eget politi-
ske forbillede.    

”Da jeg mødte Søren første gang, lagde 
jeg mærke til den figur af Ronald Rea-
gan, som han har på sit kontor,” griner 
Carla Sands, som er USA’s ambassadør i 
Danmark og inviteret til festen. Hun for-
står godt, at Pape nu selv har opnået stor 
popularitet som leder af Det Konservative 
Folkeparti:  

”Søren har en fornuftig politik på 
mange områder. Han er en god leder og 
meget betænksom. Han tager sit job me-
get alvorligt, og jeg synes, at han arbejder 
for alle danskerne i sin position,” lyder det 
fra den amerikanske ambassadør, som 
også kalder Pape for ”a good friend” og 
”super guy”. 

De gladeste vinder 
Den slags tager Pape med jysk ydmyghed, 
og han dedikerer resultatet til alle dem, 
som har hjulpet partiet under valgkam-
pen, når journalister og andre spørger. 
Således også i sin sejrstale, som han 
runder af med at sige et sidste tak for 
indsatsen til hver og én, der har bidraget, 
og slutter:   

”Jeg har siddet på hotellet, set andres 
partiledertaler og tænkt: Hvor er de bare 
lange. Så skal jeg jo ikke selv holde en lang 
tale. Her til sidst vil jeg bare sige, at jeg 
har skrevet til folk hver aften, at det er de 
gladeste, der vinder. Og ved I hvad? Det var 
de gladeste, der vandt. Hav en god fest!”

Klokken nærmer sig midnat. Søren 
Pape forsvinder ud i sommernatten. En 
partilederrunde mere venter. Dermed 
også en sidste energiudladning fra par-
tiformanden. Men hvad gør dét, når en 
lang, hård og krævende valgkamp bliver 
kronet med den største konservative 
fremgang i 35 år.

REPORTAGE FRA VALGAFTENEN

KONSERVATIV FORLØSNING 
I BØRSSALEN 
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EMNEEMNE

Formand blev  
topscorer 
Ikke overraskende blev Søren Pape den kon-
servative politiker, der løb med flest personlige 
stemmer. 22.223 personlige stemmer blev det 
til, og det er næsten ¾ af alle afgivne K-stemmer 
i hans storkreds. Han slog blandt andet Venstres 
næstformand, Kristian Jensen, og blev kun over-
gået af Inger Støjberg. 

DEN NYETALLENE

Midt- og Vestjylland:

Søren Pape Poulsen

Orla Østerby

1. suppleant: 

Rasmus Norup

Københavns Omegn:

Rasmus Jarlov

1. suppleant: 

Merete Scheelsbeck

Nordsjælland: 

Mette Abildgaard

Birgitte Bergman

1. suppleant: 

Egil Hulgaard

Fyn:

Mai Mercado

1. suppleant:

Kristian Guldfeldt

Sjælland:

Naser Khader

Brigitte Klintskov Jerkel

1. suppleant:

Mads Andersen

Østjylland:

Mona Juul

1. suppleant:

Charlotte Green

Sydjylland:

Niels Flemming Hansen

1. suppleant:

Anette Abildgaard

København:

Katarina Ammitzbøll

1. suppleant:

Nikolaj Bøgh

Nordjylland:

Per Larsen

1. suppleant:

Mia Tang

Fordobling 
Resultatet fordoblede det konservative man-
dattal til 12. Det er den største mandatmæssige 
fremgang i 35 år. 

Landeplage 
Den konservative fremgang kom ud i alle landets 
afkroge. Partiet gik frem i samtlige valgkredse.  

Nordsjælland størst 
Det var i Nordsjælland, at partiet hentede den 
største andel af stemmerne. Her stemte 11,17 
procent på partiet.

Personlige stemmer 
Midt- og Vestjylland var den storkreds, hvor 
den største andel stemte personligt. Her satte 
88,43% af de konservative vælgere kryds ved  
en kandidat.

Mange krydser 
Ikke færre end 233.865 mennesker  
valgte at sætte krydset ved Det Konservative 
Folkeparti. Det svarer til 6,6% af de 3.531.720 
afgivne stemmer.

Der er mange interessante tal at dykke ned i efter  
folketingsvalget. Her har vi samlet de vigtigste:

TOP 10-KREDSE:

1. Gentofte: 20,6%

2. Viborg Øst: 17,51%

3. Rudersdal: 16,46%

4. Viborg Vest: 16,14%

5. Fredensborg: 15,49%

6. Lyngby: 15,28%

7. Helsingør: 11,02%

8. Egedal: 10,49%

9. Slotskredsen, Frederiksberg: 9,75%

10. Falkonerkredsen, Frederiksberg: 9,41%

Det blev til stærke personlige genvalg til 
de fem politikere, der blev valgt til Folke-
tinget i 2015 og genopstillede denne gang. 
De gik alle frem. 

Personlige stemmer: 

Søren Pape Poulsen: 22.223

Mai Mercado: 7.877 

Rasmus Jarlov: 10.267 

Mette Abildgaard: 9.101 

Naser Khader: 7.337 

Stærke genvalg
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DA K GENVANDT 
SIT EP-MANDAT

Det er altid lidt spændende at afholde 
valgfest. For hvad nu, hvis der ikke er 
noget at fejre? Hvad nu, hvis resultatet 
skuffer? Sådan endte det heldigvis ikke, da 
Pernille Weiss og Det Konservative Fol-
keparti havde inviteret til EP-valgfest på 
Christiansborg. 100 velklædte gæster var 
mødt op for at give deres støtte til Weiss 
og de andre kandidater og for at skåle på 
et godt valg.

Pernille Weiss og partiet fik det valg, 
der skulle til for at beholde den vigtige 
indflydelse i Europa-Parlamentet. Me-
ningsmålingerne havde ellers skiftevis 
dømt partiet ude og inde i ugerne op til 
valget. Meget hvilede på Pernille Weiss’ 
skuldre, der nok har en solid erfaring fra 
både erhvervslivet og amtsrådspolitik, 

men som for de fleste danskere var et 
ubeskrevet blad, da de første valgpla-
kater skulle sættes op i starten af valg-
kampen.

Fire uger senere havde 80.140 dan-
skere sat kryds ved fynboen, og i alt hav-
de 170.544 sat kryds ved liste C. Hvilken 
kæmpe præstation af Weiss. Da resulta-
tet blev annonceret til den spændte for-
samling på Christiansborg, brød jublen 
ud. Og jublen blev kun større, da hoved-
personen få minutter senere kunne gøre 
sin entré foran rullende livekameraer og 
knipsende fotografer. Hurtigt fandt hun 
sine forældre og sin søn, der alle fik et 
stort knus. Herefter kunne hun og Søren 
Pape Poulsen gå på scenen med løftede 
hænder og store smil. 

Men det var ikke kun Weiss, der 
kunne knytte næverne i stolthed. Alle 
de konservative kandidater kunne være 
stolte af sig selv og det, som de havde 
leveret. Nogle var tilstede til festen, 
mens andre var sammen med deres 
eget bagland rundt omkring i landet. I 
København kunne både Ali Aminali og 
Konservativ Ungdoms kandidat, Kuzma 
Pavlov, gå på scenen for at takke deres 
kampagnehold.

Efter det officielle program var 
slut, kunne gæsterne tage hjem og lade 
batterierne op. For dagen efter var der 
stadigvæk en folketingsvalgkamp, der 
skulle udkæmpes. 

Forventet 
tilbagegang 

Stærk 
spidskandidat

En konservativ 
højborg 

SPÆNDING Valgforbund Et sikkert 
mandat

Mange 
listestemmer

Papepower

Om valgresultatet:

Valgresultatet var en sejr for Det 
Konservative Folkeparti. Selvom 
partiet gik fra 9,1% til 6,2% af de 
samlede stemmer, beholdt det 

mandatet i Europa-Parlamentet, 
hvilket var ambitionen. Ved 

sidste valg fik Bendt Bendtsen et 
bemærkelsesværdigt flot resultat, 
som under alle omstændigheder 

ville blive svært at matche. 

Pernille Weiss fik flest K-stemmer 
i alle landets kredse. 

47% af alle K-vælgere stemte 
personligt på Weiss.

Opbakningen til Det Konservative 
Folkeparti har altid været høj i 

Gentofte Kommune. Til EP-valget 
blev partiet det næststørste 

i kommunen.

Der var spænding på valgaftenen. 
I DR’s exitpoll skulle kun 15 

respondenter have sagt V fremfor 
C – så ville partiet miste mandatet. 

Derfor var intet sikkert, før det 
endelige resultat tikkede ind hen 

mod midnat.

Til dette valg havde partiet indgået 
valgforbund med Liberal Alliance 

og Venstre, så borgerlige stemmer 
ikke skulle gå til spilde.

Det Konservative Folkeparti fik det 
4. mandat i valgforbundet med 
LA og V og det 11. mandat i alt. 

Valget blev så godt, at selv uden 
valgforbundet havde partiet fået 

det 14. mandat. Så det er en sikker 
plads i Europa-Parlamentet. 

Partiet trak også rigtig mange 
stemmer selv. 41,3 % af de 
konservative stemmer var 

listestemmer. Det er et meget 
højt tal. Det viser, at tilliden til 

partiet er stor. 

Søren Pape Poulsens popularitet 
skinnede også igennem til 

EP-valget. Det blev nemlig til et 
flot valg i Viborg-egnen. Her 

gik man som det eneste sted i 
landet frem i forhold til det flotte 

valgresultat i 2014.
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Mr. Shipping og søfartsminister. Det 
er titler, som koryfæet Bendt Bendtsen 
bærer blandt venner og kollegaer, og 
det kunne gæsterne se meningen med, 
da den tidligere konservative formand 
holdt afskedsreception og sagde farvel til 
dansk og europæisk politik på en som-
merdag sidst i juni. 

Som et symbol på hans kærlighed 
til det maritime lagde Danske Rederier 
lokaler til det hyggelige arrangement. 
Talerne blev holdt i den elegante festsal 
med stjerner på gulvet og væggene, som 
repræsenterer det forhold, at de blev 
brugt som kompas til at finde vej for sø-
mænd i gamle dage. 

At kunne navigere i det politiske 
landskab har også kendetegnet Bendt 
Bendtsen. Han har opnået sine politiske 
resultater i forhandlingslokalet og ikke 
så meget gennem medierne, sagde en 
anden fynbo i dagens selskab, nemlig 
den konservative gruppeformand, Mai 
Mercado, fra talerstolen. 

”Det vildeste er jo, at der er rigtig 
mange, som ikke kender til alle de be-

drifter, som du har begået. Du behøvede 
ikke de store avisoverskrifter. Jeg kan 
godt blive lidt misundelig på dig, fordi 
du på et tidspunkt sagde: Nu er det to år 
siden, at jeg sidst gav interview til Ekstra 
Bladet,” sagde hun.  

En tur i Natholdet
Undslippe sig mediernes bevågenhed 
kunne Mercado og Bendtsen dog ikke, 
dengang førstnævnte skulle vælges til 
Folketinget tilbage i 2015. Det fortalte 
Bendt Bendtsen en anekdote om, da han 
selv indtog talerstolen - som har samme 
navn indgraveret, nemlig ”Bendt Bendt-
sen” - til slut. 

”Det var jo sådan, at jeg blev inter-
viewet til TV 2 Fyn, da vi skulle have Mai 
valgt. På det tidspunkt sad jeg ikke selv 
i Folketinget længere. Så stod jeg inde 
foran Odense Banegård og sagde: Stem 
på Mai, stem på Mai,” fortalte Bendt 
Bendtsen og afviste, at der skulle være 
tale om skjult reklame:  

”Og jeg mente jo, at det var Mai 
Mercado og ikke mig selv, som de skulle 

stemme på. Jeg tror, at vi begge to blev 
berømte på det indslag, for vi kom hvert 
fald i Natholdet,” sagde Bendt Bendtsen 
til stor latter for de mange fremmødte 
gæster, som kvitterede med klapsalver 
og en fællesskål.

Tak til partiet og søfarten
Han sluttede sin tale med at sige tak til 
Det Konservative Folkeparti og søfar-
ten, som har betydet meget for den nu 
forhenværende europaparlamentariker. 
Og så blev der plads til endnu en vittig 
bemærkning om hans mange år i kom-
munal-, lands- og europæisk politik og 
forholdet til hustruen: 

”Nu glæder jeg mig til at have nogle 
poster i dansk erhvervsliv. For problemet 
er, at når du ikke har været hjemme i 
30 år, så begynder konen at reagere på 
hjemmebanen. Og jeg tror, at hvis Kir-
sten og jeg stadigvæk skal have det lige 
så godt, så er det godt, at jeg er ude af 
døren en gang imellem.” 

BENDT BENDTSEN 
SAGDE FLOT FARVEL

AFSKEDSRECEPTION

ERHVERVSKARRIERE

POLITISK KARRIERE

• HH-enkeltfag i regnskab og driftsøkonomi,  
Tietgenskolen (1988)

• Næstformand,  
Odense Kriminalpolitiforening (1986-1994)

• Kriminalassistent,  
Odense (1984-1999)

• Politiassistent,  
Odense (1980-1984)

• Politiskolen (1975-1978)

• Korinth Landbrugsskole (1972)

• Arbejde ved landbruget (1971-1975)

• Realeksamen, Odense Friskole (1971)

• Medlem, Europa-Parlamentet,  
Det Konservative Folkeparti (2009-2019)

• Vicepræsident,  
International Democratic Union (IDU) 
(2005-2010)

• Næstformand,  
Globaliseringsrådet (2005-2006)

• Det danske EU-formandskab (2002)

• Medlem, Indre Markeds Rådet (2001-2008)

• Vicestatsminister samt Økonomi- og  
Erhvervsminister (2001-2008)

• Formand, Det Konservative Folkeparti 
(2000-2008)

• Politisk leder,  
Det Konservative Folkeparti (1999-2008)

• Medlem, Folketinget,  
Det Konservative Folkeparti (1994-2009)

• Medlem, Odense Byråd (1990-1999)
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En gruppe ildsjæle, der såvel som par-
tiets medlemmer har en kæmpe andel i 
vores flotte valg, er selvfølgelig Konser-
vativ Ungdom. KU’erne har utrætteligt 
kæmpet for sagen og været tidligt oppe 
og sent i seng hver dag for at sikre kon-
servativ fremgang. 

”Det er meget rørende at opleve 
KU’ernes engagement, velvidende at de 
har nedprioriteret andre ting for at sikre 
partiet et godt valg,” fortæller formand 
Søren Pape Poulsen.

Over 260 KU’ere var frivillige i valg-
kampen, fordelt på de ni kampagne-
teams, der som noget nyt blev oprettet i 
samarbejde mellem vores parti og KU. De 
ni kampagneteams blev oprettet for at 

sikre en struktureret og gennemført ak-
tivering af KU’erne og frivillige kræfter, 
og de har løftet opgaven på fantastisk 
vis, når det kommer til at koordinere 
frivilligindsatsen i valgkampen. 

Ifølge formand Søren Pape Poulsen 
har det været en fornøjelse at opleve 
KU’ernes vilje til at dukke op, når det 
virkelig gjaldt:

”Inden hver tv-debat var man sikker 
på, at der ville stå en kødrand af KU’ere 
i grønne jakker med kampagneskilte og 
papfigurer af mig. Det var helt surreali-
stisk at opleve, men hold op, hvor var det 
et godt selvtillidsboost at få, inden man 
skulle i tv,” siger Søren Pape Poulsen.

Han er ydermere glad for KU’ernes 

evne til at tænke kreativt: 
”Det er så umådeligt vigtigt at kun-

ne skille sig positivt ud. Det skaber altid 
en god atmosfære, når bamsen Magnus 
går folk i møde og spreder en masse god 
stemning. Det er sådan noget, der giver 
uddelingsaktionerne nyt liv,” siger for-
manden.

Vi er i Det Konservative Folkeparti 
dybt taknemmelige over KU’ernes ind-
sats, både på gader og stræder, men også 
på de sociale medier og i avisspalterne. 
Deres indsats har givet momentum og 
den nødvendige tro på sagen. Vi glæder 
os til at fortsætte samarbejdet for kon-
servativ fremgang.

TAK TIL KU
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OPLEVELSER FRA 
FOLKEMØDET 

Også i år deltog Det Konservative Folkeparti ved Folkemødet i Allinge på Bornholm. Det blev til fire skønne dage 
med alt fra rød sangstue over kongehus-quiz til debatter om både EU og sociale medier i valgkampen. Politisk 
Horisont spurgte nogle af de konservative folketingsmedlemmer, hvad de vil fremhæve fra deres folkemøde.

For mig var det godt at se mine politiske kol-
legaer i nogle mere afslappede omgivelser. 
Eksempelvis kommer jeg godt ud af det med 
Pernille Schnoor fra Alternativet. Efter en lang 
valgkamp var det rart at sænke paraderne lidt 
- også under debatterne.

Det var en særlig oplevelse at møde Louise. 
Sygeplejerske, mor til to, men ramt af sklero-
se. Hun kunne fortælle om, hvad hun savnede 
fra politikerne til mennesker som hende. Hen-
des energi og måde at tackle sin sygdom på 
gjorde indtryk. Folkemødet giver ofte den der 
nye vinkel på de politiske temaer.

Brigitte Klintskov Jerkel  

Birgitte Bergmann

Den bedste debat i år deltog jeg ikke selv i, 
men var i stedet tilhører. Det var DM i debat, 
og det er det eneste arrangement, jeg SKAL se 
hvert år. Her debatterer nogle af de dygtigste 
politisk engagerede unge, og det er en stor in-
spiration hver gang.

Jeg elsker de debatter med god substans. Jeg 
vil særligt huske én debat, nemlig den hos 
foreningen Lev Uden Vold. Først havde man 
nemlig et panel bestående af praktikere og 
fagfolk, der vidste noget om emnet. Det gjor-
de, at den efterfølgende politiske debat blev 
løftet og mere end bare ”synsninger”.

Noget af det, der gjorde indtryk på mig, var 
alle de engagerede børn og unge, der deltog. 
Flere af dem var rundt og spørge os politikere 
om det ene og det andet. Man kunne virkelig 
mærke deres interesse for politik, og særligt 
klimaet optog dem. 

Som nyvalgt folketingsmedlem har jeg haft et 
fremragende folkemøde og deltaget i debat-
ter om alt lige fra kunstig intelligens til udfor-
dringer for mennesker med handicap. Man 
kunne tydeligt mærke den gode stemning 
omkring Det Konservative Folkeparti, og Pa-
pes tale på den store scene nåede virkelig ud 
over rampen og gav også genlyd i medierne.

Mange klimadebatter bliver ofte ret abstrak-
te. Sådan var det ikke, da Bedsteforældrenes 
Klimaaktion og Ung Energi var gået sammen 
og havde arrangeret en rigtig god klimadebat. 
Her kom vi nemlig til at snakke meget konkret 
om, hvordan vi skaber en grønnere hverdag 
for familierne, og hvilke politiske dilemmaer 
det giver. 

Min absolut største oplevelse var at holde tale 
på hovedscenen, hvor jeg skulle præsentere 
Søren Pape. Det var stort. Det er sikkert ikke 
mange nyvalgte folketingsmedlemmer, der 
får den mulighed, så det er jeg meget taknem-
melig for. 

Mette Abildgaard

Mai Mercado

Niels Flemming Hansen

Per Larsen

Katarina Ammitzbøll

Mona Juul

FOLKEMØDE I ALLINGE

20  21



 23

90-ÅRS FØDSELSDAG 90-ÅRS FØDSELSDAG 

Den historiske og smukke børssal hos 
Dansk Erhverv var propfyldt, da Poul 
Schlüters 90-års fødselsdag blev mar-
keret den 3. april. Hovedpersonen selv 
dukkede op med sin hustru, Anne Marie 
Vessel Schlüter, ved sin side, som han i år 
kan fejre 30-års bryllupsdag med. 

Det blev en begivenhedsrig formiddag 
for de i alt 280 indbudte gæster. Oppe på det 
store lærred over scenen kunne gæsterne 
nyde billeder fra Poul Schlüters lange og 
flotte karriere, heriblandt billeder fra Ma-
rienborg og af Poul Schlüter siddende ved 
sin velkendte skrivemaskine.

Og netop skrivemaskinen spillede en 
hovedrolle i Søren Papes tale til Poul Sch-
lüter. For selvom der ikke har været meget 
kontakt mellem den forhenværende og 
nuværende partiformand, så er der blevet 
skrevet lidt på maskinen fra Schlüter til 
Pape over de seneste år, og det fortalte 
Søren Pape en lille anekdote om i sin tale:

”Det er ikke altid, at jeg rammer den 
tone, du ville have brugt. Du har derfor også 
haft sendt mig et brev forud for sidste valg. 
Den handlede om vores kampagne. Og du 
skal vide, at jeg har taget dine ord til mig. 
Når den største af dem alle og ens politiske 
forbillede skriver med en formaning, så slår 
hjertet et ekstra slag, og der tages luft ind,” 
sagde Søren Pape og fortsatte: 

”Jeg har faktisk købt dig et farvebånd til 
Torpedo-rejseskrivemaskinen. Så du kan 
roligt blive ved med at skrive. Jeg håber, at 
det er spole 7-farvebånd, du bruger. Det har 
en ekspert fortalt mig, at det er. Ellers så 
løser vi nok også det,” fortalte Søren Pape 
fra talerstolen med håb om flere breve fra 
Poul Schlüter i fremtiden.  

Den bedste statsminister
De rosende ord blev delt ud fra scenen 
denne smukke forårsdag i hjertet af Kø-
benhavn. Blandt de prominente talere var 
Marianne Jelved, som sagde følgende om 
Poul Schlüter:

”Han var den bedste statsminister på 
det rette tidspunkt i vores historie!”

Også Lars Løkke Rasmussen havde kun 
gode ord at sige om Poul Schlüter, især 
når det kom til Poul Schlüters ærlighed. 
Om dette fik gæsterne en god historie 
fra tv-optagelserne til DR-programmet 
”Statsministrene”, hvor Poul Schlüters 
kommentar til et maleri på Lars Løkke 
Rasmussen kontor blot var: ”Det er en pæn 
ramme.” 

22 
Fotograf: Keld Navntoft Fotograf: Klaus Starup Fotograf: Klaus Starup Fotograf: Klaus Starup

Fotograf: Klaus Starup
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Vi har lige fået 

897
nye medlemmer

(siden valget blev udskrevet).

... Kender du nr. 898?

Sådan bliver man medlem på under 5 minutter:

Gå ind på: www.konservative.dk/medlem1)

eller

Scan QR-koden ovenfor med kameraet på din mobiltelefon 
og klik på linket som vises.

2)
 2524 

Naturen 
er åben

SPOR er på en mission for at åbne det danske 
landskab op for alle. Derfor hjælper vi med at etablere 

trampestier i hele Danmark. Sammen med frivillige 
kræfter skaber vi adgang til oplevelser i naturen. 

SPOR er mere end 200 offentligt
tilgængelige trampestier på privat

jord i Danmark. SPOR åbner naturen
 for danskerne og skaber dialog

 mellem land og by.
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En helt særlig 
stor tak til:
• Kandidater
• Kampagneledere
• Bestyrelsesmedlemmer
• Konservativ Ungdom
• Aktive medlemmer
• Familie og venner til kandidater
• Team Pape

26 

Landsråd 2019  
28.-29. september i Herning  

Næste Landsråd afholdes i Herning, hvor 
der som altid er mulighed for at møde 
konservative medlemmer fra hele landet. Her 
skal vi lytte til politiske taler og debatter, og så 
skal vi nyde god mad og hinandens selskab. 
Tilmeldingsfrist til landsrådet er den 13. 
september.

Dagsordenen for landsrådet sendes til 
alle tilmeldte og delegerede senest otte 
dage før mødets afholdelse. Indstillinger til 
behandling på landsrådet skal være sendt 
til partisekretariatet på e-mailadressen lr@
konservative.dk senest den 28. juli.

Vi glæder os til at se jer!

Sæt     i kalenderen

Har vi  
din e-mail?    
Meget af vores information sendes ud via 
e-mail. Hvis ikke du vil gå glip af vigtige 
nyheder og invitationer, vil vi derfor gerne 
sikre os, at vi har din e-mailadresse. Du kan 
sende den til medlem@konservative.dk.

_

_
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Valgsejren 5. juni blev fejret 
på ______ hele natten.

Hvem i vores nyvalgte 
folketingsgruppe fik 
sjetteflest personlige 
stemmer ved valget 5. juni?

Hvis du indsender ordet på den grønne linje, deltager du i 
konkurrencen om den konservative jubilæumsbog ”En sikker 
borgerlig stemme” af Lars Christensen. Derudover trækkes to rigtige 
svar til at modtage lakridser fra Bagsværd Lakrids. 

Dit svar skal enten indsendes til Det Konservative Folkeparti, 
Christiansborg, 1240 København K eller ph@konservative.dk. 
Husk at skrive dine kontaktoplysninger.

Svaret på sidste krydsord var: 
BULIMIPATIENTER
Vi sender en bog til Britt fra Augustenborg 
og lakridser til Jørn-Ole fra Hellerup og til 
Erik fra Sabro.

2x 1x
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Når gruppeværelset bliver for lille

Kære læser
 
Når du er nået til denne bagside på valgudgaven af Politisk 
Horisont, så har Det Konservative Folkeparti fået nyt 
gruppeværelse. Det ligger tæt på det gamle gruppeværelse og 
tæt på vores MF’eres kontorer, men det er meget større.
 
Den glædelige årsag til, at vi skal have nyt gruppeværelse, 
er nemlig, at Det Konservative Folkeparti jo blev fordoblet 
ved folketingsvalget. Fremover består den konservative 
folketingsgruppe af 12 politikere, og derfor har vi brug for mere 
plads.
 
Vi bliver ikke kun flere konservative til gruppemøderne, men også 
bredere repræsenteret rent geografisk. Det betyder, at vi nu har 
politikere valgt i alle storkredse (undtagen Bornholm), og det er 
skønt igen at være repræsenteret i Syd- og Sønderjylland og i 
Nordjylland. Samtidig bliver vi flere om at dele ordførerskaberne, 
og det giver endnu bedre mulighed for at fordybe sig og levere 
bundsolide, konservative resultater til alle danskere. Og vi er 
allerede godt i gang.

Jeg er blevet tildelt den store ære 
at være gruppeformand for vores 
nye samling af konservative politikere 
her på Christiansborg. En post, som jeg er 
stolt af og vil gå til med stor ydmyghed. Der er 
masser af talent og energi samlet i vores gruppe, og den glæder 
jeg mig til at stå i spidsen for. Vi deler sammen med dig en fælles 
ambition om at trække Danmark i en borgerlig retning. Vi er den 
sikre borgerlige stemme. 

Jeg håber, at du vil nyde sommeren med dem, du holder af, og så 
glæder vi os i gruppen til at trække i arbejdstøjet til august. 
 
De bedste hilsner
Mai Mercado

Fotograf: Steen Brogaard


