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df fisker
stemmer
til søs

Kristian Thulesen Dahl (DF) taler
med vælger på Kerteminde Havn.

Dansk Folkeparti sparker den kommunale valgkamp i gang.
På en 10-dages sejltur kaster partitoppen glans over de lokale
partiforeningers kampagner og forsøger at sikre opbakning på
samme niveau som på landsplan. Af Jon Kirketerp
Jørgensen, jki@kl.dk

T

eltpavillionen er slået op,
bannerne er hejst, og de
Dansk Folkeparti-blå flag med
partiets logo er delt ud til de
lokale, der har valgt at bruge
fredag formiddag på Kerteminde Havn. Med fiskerihavnen på bagbords side og lystbådehavnen
med et aflyst prestigebyggeri på styrbords
side sejler skonnerten Halmø ind i havnen.
Kristian Thulesen Dahl (DF) og fire andre
folketingsmedlemmer står i stævnen, alle
iklædt sommertøj og brede smil, og vinker
til de lokale på havnen. Skibet lægger til kaj,
og en veloplagt partiformand sørger for at
få smidt trossen over
rælingen og ind på kajen,
hvor en pressemedarbejder fra partiet står klar til
at fortøje skibet.
Det har været en turbulent medieuge. Politiske
kommentatorer vurderer,
at tiden er inde til, at DF
kan gøre sig forhåbninger
om en borgmesterpost hist
og her. Rundt omkring i landet titter Dansk Folkepartimedlemmer med en bykonge
i maven frem. De bekendtgør,
at de vil pege på sig selv, når

kommunalbestyrelserne skal konstituere
sig efter valget i november. Kristian Thulesen Dahl forsøger at få borgmesteraspiranterne til at slå koldt vand i blodet. Førsteprioritet er maksimal indflydelse, og så må
borgmesterposterne følge med eller ej, lyder meldingen. Og så skulle den diskussion
være lukket.
Ikke desto mindre stævner spidserne fra
folketingsgruppen ud på et sommertogt for
at møde vælgere og partimedlemmer og
drysse lidt stjernestøv på den kommunale
valgkamp, så byrådskandidater og måske en
borgmesterspire eller to kan sole sig i opmærksomheden. Om bord
på Halmø, en 113 år gammel
skonnert, besøger Dansk
Folkeparti 16 danske havne
på 10 dage. Her vil de fortælle vælgerne, hvordan
landspolitik og lokalpolitik
påvirker hinanden.
– Vi vil gerne argumentere
for, at der er en sammenhæng mellem den politik,
vi fører på Christiansborg, og de midler, der
er til rådighed for den
nære velfærd i kommunerne. På den måde håber vi, at vi kan udligne
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forskellen mellem vores tilslutning på landsplan og tilslutningen lokalt, siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl,
mens han står på kajen i Kerteminde.
Det er femte stop på togtet. Lidt derfra, i
skyggen af havnens forladte foderstofsilo,
læner to mænd sig op ad hver deres knallert og betragter spektaklet med en dåsebajer i hånden. De har begge to været ansat på
Lindøværftet, men er nu arbejdsløse, og de
er faktisk slet ikke kommet for at møde politikerne. Men den ene af dem vil nu alligevel
stemme på Dansk Folkeparti til november.
– Jeg stemmer på dem, fordi jeg tror, de
bedst kan hjælpe os videre efter Lindø.
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BorgmEstErpostErnE
Er ikkE afgørEnDE.
JEg vil gErnE arBEJDE
for, at Dansk folkEparti voksEr stillE og
roligt, så folk stEmmEr på os, forDi DE
følEr sig som En DEl
af vorEs proJEkt.
Kristian Thulesen Dahl (DF)

Erhvervspleje
Netop lukningen af Odense Staalskibsværft, som værftet i nabobyen Munkebo
hed, er en af de store udfordringer i Kerteminde. Værftet var den største arbejdsplads i kommunen, så der var mange ledige
hænder til overs, da skiltet ved indgangen
blev pillet ned, og værftet endegyldigt lukkede og slukkede i november 2011. Mange
af dem har siden fået noget at lave igen,
blandt andet med hjælp fra EU’s globaliseringsfond, som støtter efteruddannelse af
ledige ramt af virksomhedslukninger. Men
der er stadig næsten 700 arbejdsløse i kommunen, så valgkampen i Kerteminde kom-

mer blandt andet til at handle om løsninger
på det problem.
– Vi mangler fokus på de små erhverv og de
mange arbejdspladser, som de kan skabe.
Hvis vi bliver bedre til at samarbejde med
nabokommunerne om erhvervslivets vilkår
og bliver mere servicemindede over for virksomhederne, så er det noget, der rykker, siger Knud Skov Ahrnkiel, der er byrådsmedlem og spidskandidat for Dansk Folkeparti i
Kerteminde Kommune.
Han foreslår for eksempel, at kommunen
bruger lokale leverandører i stedet for at gå
med i store, fælles indkøbsordninger, der
lægger pengene uden for kommunegrænsen.

På den måde kan kommunen støtte de lokale
virksomheder og derigennem skabe flere arbejdspladser.

De store kanoner
På kajen går folketingsmedlemmerne rundt
og hilser på de lokale, mens de fortæller
historier om blæst og høje bølger, da de sejlede fra Odden aftenen før, om morgenbadning i vandet ud for Kerteminde og om det
gode skib Halmø. Der bliver ivrigt taget billeder, og Kristian Thulesen Dahl stiller op til
portrætfotos med de fremmødte og en snak
om politik. Folk vil vide, hvad formanden har
tænkt sig at gøre ved de åbne grænser, som
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Den lokale spidskandidat for DF Knud Ahrnkiel (midt) pg MF Søren
Espersen (t.h.) i stråhat
om bord på skibet.

truer dagpengesystemet, SU-systemet og
den danske velfærd. Og hvad med østeuropæerne, der tager job fra danskere? Eller
halalslagtede hakkebøffer i børnehaverne?
Kristian Thulesen Dahl tager sig tid til at forklare hver enkelt, hvad partiet gør for at løse
problemerne, og hvordan en stemme på DF
i Kerteminde også kan gøre nytte. Vælgerne
ser ud til at være tilfredse med svarene, og de
lokale byrådskandidater er glade for besøget.
– Det er et rigtig godt initiativ, der hjælper på
valgkampen. Det er en god opbakning til os
i Kerteminde og en mulighed for at få vores
medlemmer og andre interesserede herned.
Det er vi rigtig glade ved, fortæller Knud
Skov Ahrnkiel, der har siddet i byrådet i Kerteminde siden 2011, hvor han afløste partifællen Karl Krapalis.

nogle af borgmesterkandidaterne, der får
deres ønske opfyldt. Men det haster ikke, siger partitoppen.
– Borgmesterposterne er ikke afgørende.
Jeg vil gerne arbejde for, at Dansk Folkeparti
vokser stille og roligt, så folk stemmer på os,
fordi de føler sig som en del af vores projekt.
Vi skal ikke skyde i vejret kun for at miste
tilslutningen ved valget efter, forklarer Kristian Thulesen Dahl.
Knud Skov Ahrnkiels ambitioner er helt
i tråd med partitoppens udmelding. Det
handler om at få maksimal indflydelse, og
selvom han da gerne tager borgmesterkæden om halsen, så mener han ikke, at det er
hverken realistisk eller det vigtigste.
– Det ville kræve, at vi bliver et meget større
parti. Men vi går selvfølgelig efter at få en
styrket position i byrådet, så vi måske kan
Behold status quo
blive afgørende for, hvem der bliver borgSelvom Dansk Folkeparti har rullet de store mester, siger Knud Skov Ahrnkiel. Han har
pudset sin Harley Davidson Road King og er
kanoner ud for at skyde valgkampen i gang,
rullet ned på kajen, hvor motorcyklen står
er partiets ambitioner for valget mere afdæmpede, end de politiske eksperters gætmed DF-flag på styret og et ”Nej til Europa”værk lagde op til. Målet er, at tilslutningen
klistermærke nederst på vindskærmen.
fra valget i 2009 skal bevares.
Der er grund til optimisme på både landsplan og lokalt for Dansk Folkeparti. Partiet
Der burde ellers være plads til forbedring.
står stærkt i de landsdækkende meningsVed sidste kommunalvalg fik Dansk Folkeparti 8,1 procent af stemmerne på landsplan, målinger, og flere og flere steder er det sidmens de samlede 12,3 procent af stemmerne dende byrådsmedlemmer, som borgerne
ved folketingsvalget i 2011. Så hvis sommer- kan genkende, der genopstiller. Kristian
sejlturen hjælper partiet med at få løftet til- Thulesen Dahl håber på, at det kan give
slutningen på kommunalplan, er der måske medvind til valget.
kommunal og national tilslutning til dansk Folkeparti
kommunalvalg 2009
mandater i byrådet
Folketingsvalg 2011
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vi vil gErnE argumEntErE for, at DEr
Er En sammEnhæng
mEllEm DEn politik, vi
førEr på ChristiansBorg, og DE miDlEr,
DEr Er til råDighED
for DEn nærE vElfærD i kommunErnE.
Kristian Thulesen Dahl (DF)

– Vælgerne bliver mere trygge ved kandidaterne, hvis de allerede kender dem fra byrådet. Det er noget af det, der skal til, for at vores vælgere til folketingsvalg også vil støtte
os lokalt, forklarer partiformanden.
I Kerteminde Kommune har der til gengæld
været udskiftning i byrådet. Kun Knud Skov
Ahrnkiel har siddet i byrådet tidligere, mens
nummer to og tre på listen, Terje Pedersen
og Lone Kiilerich, ikke har været valgt ind
før. Alligevel tør de godt håbe på en forbedring af valgresultatet fra 2009. Den store
stemmesluger Annette Vilhelmsen (SF) er
flyttet til Christiansborg for at være partiformand og minister, så DF pønser på at
kapre nogle af hendes 1.263 personlige stemmer. Til sammenligning fik hele DF 1.218.

mod nye kyster
Folk på havnen begynder at drysse hjemad.
Kristian Thulesen Dahl er blevet ønsket
held og lykke med at løfte arven efter Pia
Kjærsgaard, og Peter Skaarup har fortalt om
sit natlige køjeskift, fordi bølgerne skvulpede vand ind i kahytten. Nu skal skibet videre
til Korsør. Over bæltet, under broen og ind i
indsejlingen til Korsør Havn i Slagelse Kommune. Med Søværnets fregatter på flådestationen til styrbord og den gamle stationsbygning på bagbords side sejler skonnerten
ind i havnen. Flagene og fremmødet er noget
mindre, men ellers er besøget i Korsør noget nær en gentagelse af landgangen i det
nordfynske. De smilende folketingsmedlemmer vinker, og de lokale vinker tilbage.
Kristian Thulesen Dahl smider trossen over
rælingen, og den samme pressemedarbejder
griber den og hjælper med at fortøje skibet.
MF’erne kan igen gå i land, hilse på folk og
fortælle historier om blæst, bølger, beskæftigelse og halalhakkebøffer. •

Kommunernes drejebog
for monopolbruddet
I drejebogen får kommunen et overblik over de aktiviteter og
beslutninger, som din kommune i de kommende år skal bidrage til
for at være bedst muligt forberedt, når de nye fælleskommunale
it-løsninger skal implementeres.
Du ﬁnder drejebogen på kombit.dk/drejebogen

