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Lissabon-traktaten blev underskrevet i 
december 2007 og skal i dette nye år 
ratifi ceres ved beslutning i Folketinget 
– og altså ikke ved en folkeafstemning. 
Justitsministeriet har slået fast, at der ikke 
sker suverænitetsafgivelse i forhold til 
Grundlovens paragraf 20. Og når der er 
tale om en ændringstraktat, så er der ikke 
tradition for folkeafstemning i Danmark. 
Sådan var det også med Nice-traktaten. Så 
regeringen følger altså den gængse 
fremgangsmåde.

Vi har selvfølgelig set på, om der er andre 
tungtvejende grunde til at afvige fra den 
sædvanlige fremgangsmåde i Danmark, 
men det mener vi ikke, der er. 
Forfatning  straktaten er nu ikke længere 
eksisterende, og der er tale om en ny 
traktat. Og lad mig understrege, at det 
handler ikke om, at regeringen skulle 
være bange for en folkeafstemning. 
Faktisk tyder meningsmålingerne på, at 
danskerne er positivt stemte i forhold til 
Lissabon-traktaten.

En lang række lande havde et ønske om, at 
den nye traktat ikke skulle indebære nye 
beføjelser til EU. Danmark har på linje 
med de andre lande bidraget med lister 
over punkter, hvor vi mente, at der blev 
overdraget beføjelser, og de er nu fjernet 
fra traktaten. Vi er af den opfattelse, at EU 
sagtens kan løse sine opgaver, uden at vi 
begynder at fl ytte nye kompetencer til EU.

Lissabon-traktaten markerer afslutningen 
på den reformproces, der i særdeleshed 
blev behov for efter udvidelsen af EU, 
men som blev påbegyndt allerede efter 
Berlinmurens fald. Et nyt hold skabte 
behov for nye spilleregler med styrket 
beslutningsdygtighed og handlekraft.

Lissabon-traktaten gør samarbejdet mere 
effektivt, så de 27 medlemslande nemmere 
kan opnå enighed og dermed skabe 
resultater. Dermed styrkes Europas kamp 
mod bl.a. terror og kriminalitet, men også 
indsatsen på klimaområdet vil få gavn af 
den nye traktat. 

De demokratiske grundværdier, som EU 
bygger på, bliver styrket med Lissabon-
traktaten, og EU's mulighed for at 
optræde samlet internationalt bliver 
styrket. Udenrigspolitikken effektiviseres 
ved, at EU nu får én fælles udenrigsrepræ-
sentant, der kan tale Europas sag slagkraf-
tigt på den globale scene. Samtidig fastslår 
traktaten, at medlemskab af EU er 
frivilligt, og at man derfor naturligvis også 
kan melde sig ud.

Kort sagt, så kan vi med Lissabon-trakta-
ten styrke demokratiet i EU, styrke 
rettighederne i EU, og gøre samarbejdet 
mere effektivt. Det er et afgørende skridt 
mod resultaternes Europa, og det er en 
påkrævet afrunding på udvidelsen af EU.

Jeg ønsker alle et godt nytår.

Anders Fogh Rasmussen
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Venstres formand var gennem hele 
valgkampen fit for fight. Under 
buskampagnen løb Anders Fogh 
Rasmussen hver eftermiddag eller 
aften sine syv kilometer, og lokalt 
fik han selskab af andre løbere, 
der med begejstring slog følge med 
landets statsminister. Mange løb 
med for at sætte fokus på en sag

I Viborg mødte en hel 
håndboldklub frem, 

da dagens kilometer 
skulle løbes hjem. 

Anders fik følgeskab 
af et dusin håndbold

spillere fra Viborg 
Håndboldklub, og 

bl.a. Morten Bjerre 
og Per Leegaard fra 

herre landsholdet 
deltog

I Roskilde fik Anders selskab af roeren 
og OLguldvinderen Eskild Ebbesen, der 
gerne supplerer sin træning med løb. 
Eskild Ebbesen er en stor fortaler for, at 
unge dyrker sport og får rørt sig

På Fyn satte Anders fokus på positiv 
integration ved at besøge Vollsmose. 

På dagens løbetur fik han selskab 
af et pigefodboldhold fra Odense
bydelen. Spillerne er primært piger 

med anden etnisk baggrund
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Anders løb sejren hjem

Komikeren og skuespilleren 
Farshad Kholghi fik smilet 
frem hos Anders. Kholghi 
løb for ytringsfriheden, 
og efter løbeturen ved 
Næstved fik statsministe-
ren, som tak, en udgave af 
Farshad Kholghis nye bog 
”Verden er et land”
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Ni dage efter valget præsenterede 
statsminister Anders Fogh 
 Rasmussen og Bendt Bendtsen  
det nye regeringsgrundlag ”Mulig
hedernes samfund”. Grundlaget er 
en invitation til alle Folketingets 
partier om deltagelse i bredt 
samarbejde. Læs her uddrag af  
de vigtigste punkter i planen

Af Mark Thorsen,

Politisk Økonomisk Sekretariat

Regeringens mål er at skabe brede forlig 
om kvalitetsreformen, asylpolitikken, en 
ambitiøs klimastrategi, en jobplan og en 
skattereform.

Kvalitetsreformen skal sikre 
velfærd
Med kvalitetsreformen vil regeringen 
udvikle kvaliteten i den offentlige sektor. 
Der lægges op til milliard-investeringer i 
sygehuse, skoler, ældreboliger og daginsti-
tutioner. Pengene går også til at sikre 
bedre ledelse og efteruddannelse for 
medarbejderne. Og så ønsker regeringen 
at give mulighed for fri-institutioner, som 
kan udfordre de bestående regler. 

Fast og fair asylpolitik
Regeringen ønsker en aftale om afviste 
asylansøgere. Aftalen skal bl.a. indeholde 

en videreførelse af kontraktordningen om 
aktivering og uddannelse for afviste 
irakiske asylansøgere. Der skal være bedre 
mulighed for, at især familier med børn 
kan bo i særlige boliger uden for asylcen-
trene. Der skal sikres bedre uddannelses-
tilbud til børn og unge. Den økonomisk 
støtte skal forbedres til dem, der frivilligt 
rejser hjem. Og indsatsen mod asyl-
ansøgeres sorte arbejde skal styrkes.

Ambitiøs klimaplan
Regeringen ønsker at fordoble andelen af 
vedvarende energi frem til 2025, sikre en 
effektiv udnyttelse af energien og styrke 
forskningen i energiteknologi. Vi skal gøre 
mere for at beskytte klimaet og på sigt 

gøre os uafhængige af fossile brændstoffer. 
Med værtskabet for FN’s klimakonference 
i 2009 har Danmark fået en nøglerolle i 
arbejdet for en ny global klimaaftale. 

Hænder og hoveder til alle opgaver
Ledigheden er den laveste i 33 år, men nu 
mangler vi arbejdskraft. Regeringens 
jobplan skal sikre hænder og hoveder til 
fremtidens opgaver og kontant beløn-
ning, hvis man yder en ekstra indsats. 
Målet er at flytte endnu flere fra overfør-
selsindkomst til arbejde. Endelig skal der 
skabes lettere adgang til det danske 
arbejdsmarked for kvalificeret uden-
landsk arbejdskraft. 

Skattereform
Skattestoppet har givet danskerne 
tryghed. Samtidig har regeringen sænket 
skatten i 2004 og igen fra 2008. Sigtet er 
nu en reform af skattesystemet med en 
markant sænkning af skatten på arbejde. 
Reformen skal understøtte regeringens 
ambitioner på klima- og energiområdet, 
være fordelingsmæssigt afbalanceret og 
økonomisk holdbar. Skattestoppet 
videreføres uændret efter skattereformen. 

Læs hele regeringsgrundlaget på  
www.stm.dk   n

Indbydelse til  
bredt samarbejde

Regeringens invitation til bredt 
samarbejde gælder alle partier i 
Folketinget. Under forberedelsen af 
regeringens politiske program holdt 
vi møder med alle Folketingets 
partier. Vi lyttede til de gode råd,  
vi fik. Og der er i programmet 
elementer fra alle Folketingets 
partier. Sådan ønsker vi at arbejde

Anders Fogh Rasmussen,  
åbningstale 27. november 2007.
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De fleste fortsætter, nogen får nye 
arbejdsområder, og så er der 
debutanterne. Regeringen Anders 
Fogh Rasmussen III byder på 
fornyelse og erfaring, både når det 
gælder ministre og ministerier. Se 
her listen over de 19 ministre og 
deres opgavefordeling

Anders Fogh Rasmussen (V), 
statsminister 
Bendt Bendtsen (K), 
økonomi- og erhvervsminister 
Per Stig Møller (K),  
udenrigsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V), 
finansminister 
Claus Hjort Frederiksen (V), 
beskæftigelsesminister 
Lene Espersen (K),  
justitsminister 
Brian Mikkelsen (K),  
kulturminister 
Birthe Rønn Hornbech (V),  
minister for flygtninge, indvandrere og 
integration og kirkeminister 
Bertel Haarder (K), 
undervisningsminister og minister for 
nordisk samarbejde 

Connie Hedegaard (K),  
klima- og energiminister 
Karen Jespersen (V),  
velfærdsminister og minister for 
 ligestilling 
Helge Sander (V),  
minister for videnskab, teknologi og 
udvikling 
Kristian Jensen (V),  
skatteminister 
Ulla Tørnæs (V),  
minister for udviklingsbistand 

Søren Gade Jensen (V),  
forsvarsminister 
Eva Kjer Hansen (V),  
fødevareminister 
Carina Christensen (K), 
transportminister 
Jakob Axel Nielsen (K),  
minister for sundhed og forebyggelse. 
Troels Lund Poulsen (V),  
miljøminister  n

Goddag og farvel i Finansministeriet: Tidligere indenrigs og sundhedsminister, Lars Løkke 
Rasmussen, skal nu vogte over rigets pengekasse, mens Thor Pedersen har overtaget 
rigest fineste folkevalgte post som formand for Folketinget Foto: Hasse Ferrold

Statsminister Anders Fogh Rasmussen præsenterer regeringen på Amalienborg Slotsplads. Forrest ses de to nye i feltet: Integrations
minister Birthe Rønn Hornbech og miljøminister Troels Lund Poulsen  Foto: Hasse Ferrold
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Regeringen satser stort på et 
bedre miljø. Politisk er det vigtigt, 
at Danmark bliver selvforsynende 
med energi, og i det store per
spektiv gælder det om at skabe et 
mere stabilt klima. Så på sin turné 
rundt i landet lyttede Anders Fogh 
Rasmussen opmærksomt til de 
mange eksperter, og han fik meget 
inspiration med hjem

Foto: Hung Tien Vu

Fokus på miljø

På Danmarks Tekniske Universitet i 
Lyngby demonstrerede de stude
rende Brintbilen Dynamo, som er 

det miljørigtige svar på fremtidens 
bilkørsel og transport. Her fik stats

ministeren også en snak med de 
unge om regeringens investering i 

forskning og udvikling

I et indlæg på Anders Foghs blog 
havde Lotte Jespersen frejdigt invite
ret statsministeren ned for at se de 
mange gode miljøtiltag på Lolland. 
Men hun blev noget overrasket, da 

Anders tog imod invitationen og 
bl.a. besøgte Lottes arbejdsplads, 

Baltic Sea Solution

På Baltic Sea Solution i Nak
skov fik Anders fremvist et 
brintdemonstrationsanlæg. 
Anlægget er det første fuld
skalaanlæg i EU, som omdanner 
strøm fra vindmøller til brint 
gennem elektrolyse. Dermed 
kan overskudsstrøm fra vind
møller lagres som brint

Vi kan alle gøre en forskel, når det gælder miljø og energi. 
I Stenløse besøgte Anders familien Christensen, som bor i 

et nybygget energibesparende hus. Her hørte han mere om 
hele bydelen, der arbejder på at nedbringe udslippet af CO2

På Lolland besøgte 
Venstres formand 
vindmøllerne ved 

Savnsøvig og hørte 
mere om mulig

hederne inden for 
vindkraft
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Nogen stoppede selv. Andre blev 
ikke genvalgt. Se her, hvem 
Venstre har sagt farvel til i 
folketingsgruppen efter valget  
den 13. november

c  Christian Mejdahl, 68 år, genopstillede 
ikke i Aars efter 20 år – heraf fire år som 
Folketingets formand. Mejdahl har haft 
flere ordførerposter og været formand 
for Venstres Folketingsgruppe. Læs 
interview side 22-23. 

c  Svend Erik Hovmand, 62 år, genopstil-
lede ikke efter 33 år - i alle årene valgt i 
Nykøbing-Falster-kredsen. Med tre 
ministerposter var han én af de mest 
erfarne i gruppen. Fra 2005-07 var han 
gruppeformand. Hovmand har nu fokus 
på sin nye post som formand for 
Femern Bælt Forum. 

c  Hanne Severinsen, 63 år, genopstillede 
ikke efter 13 år - senest valgt i Skjern-
kredsen. Siden 1990 har hun været 
kendt som et engageret medlem af 
Europarådet med fokus på menneske-
rettigheder. 

c  Jørgen Winther, 62 år, genopstillede ikke 
efter godt ni år. Som læge, valgt i 
Mariager-kredsen, har han i flere år 
været Venstres sundhedspolitiske 
ordfører. Nu koncentrerer han sig om 
sin lægepraksis i Randers.

c  Kurt Kirkegaard, 55 år, har efter en 
enkelt periode ikke ønsket at genopstille. 
Hvervet har ikke kunnet forenes med 
jobbet som selvstændig tømrer. Kurt 
Kirkegaard, der var valgt i Grindsted-
kredsen, var formand for Folketingets 
Erhvervsudvalg. 

c  Pia Larsen, 51 år, stopper efter 17 år. 
Hun var valgt i Ballerup-kredsen. Hun 
har haft fokus på udenrigspolitik og 

været Venstres udviklingspolitiske 
ordfører. 

c  Charlotte Antonsen, 48 år, opnåede ikke 
genvalg i Fredensborg-kredsen og siger 
farvel efter 17 år. Hun har været en aktiv 
EU-ordfører, og hun er forfatter og 
redaktør på en lang rækker udgivelser 
om EU.

c  Jens Hald Madsen, 39 år, opnåede ikke 
genvalg fra Gentofte-kredsen. Han har 
siddet 13 år i Folketinget og haft fokus 
på forsvars og sikkerhed. Fra 2006 var 
han Venstres udenrigspolitiske ordfører. 
Jens Hald Madsen sidder i kommunal-
bestyrelsen i Bramsnæs Kommune.

c  Marion Pedersen, 58 år, opnåede ikke 
genvalg i Tårnby-kredsen efter en enkelt 
periode. Hun har især haft fokus på 
erhvervsområdet og er nu tilbage som 
selvstændig. Sammen med sin mand 
driver hun et autoværksted på Amager. 

c  Irene Simonsen, 49 år, opnåede ikke 
genvalg i Horsens-kredsen. Hun har 
siddet i Folketinget siden 2001 og været 
integrationsordfører. Irene Simonsen er 
igen selvstændig som konsulent og 
formidler nu udenlandsk arbejdskraft.

c  Hans Andersen, 33 år, opnåede ikke 
genvalg i Helsingør-kredsen. Han kom i 
Folketinget i 2001 og var fra 2004-07 
socialordfører. Hans Andersen sidder i 
byrådet i Helsingør Kommune.

c  Ulrik Kragh opnåede ikke genvalg i 
Århus Øst. Efter én periode som MF 
blev han ikke genvalgt i 2005 men kom 
ind som suppleant i Rådhus-kredsen i 
København. Ulrik Kragh er kommitteret 
for Hjemmeværnet og sidder i byrådet i 
Horsens.  n 

Farvel 
til Folketinget

Med 33 år i Folketinget er Svend Erik  Hovmand én af de VenstreMF’ere, som har siddet 
længst i Folketinget Foto: Sisse Jarner
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Én af Venstres mærkesager er 
bedre integration, og derfor satte 
Anders Fogh Rasmussen på 
buskampagnen fokus på indvan
drere og deres mulighed for at 
blive en positiv del af det danske 
samfund og arbejdsmarkedet. 
Overalt blev statsministeren mødt 
med venlighed og nysgerrighed

Foto: Hung Tien Vu

Positiv  
integration

På besøg hos Vording
borg Køkkenet, der har 
mange tosprogede i 
produktionen. Statsmi
nisterfrue AnneMette 
Rasmussen var med

I Odense besøgte stats
ministerparret Bazar Fyn og 

mange af de handlende. 
Her fik de bl.a. demonstre

ret en ananasmaskine, der 
hurtigt og nemt fjerner den 

stikkende skræl 

Glade elever tager imod Anders Fogh, 
da han sammen med undervisnings
minister Bertel Haarder ankommer til 
Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Her 
arbejder man målrettet med integration 

Big succes: Anders 
besøger McDonalds 

i Næstved, der i 
2006 fik Integra
tionsprisen for at 

få flere nydanskere 
i lederstillinger. De 

unge fortalte om 
deres erfaringer 

Anders Fogh besøger Erhvervscenter 
for Etablering Vækst og Udvikling (EVU) 
i Valby, der rådgiver etniske kvinder, 
som vil være erhvervsdrivende. Netop 
kvinder spiller en vigtig rolle, når fami
lien skal integreres
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MEP’er stopper Venstres gruppeformand i 
Europa-Parlamentet, Karin Riis-Jørgensen, 
har meddelt, at hun ikke genopstiller. 
Hun har siden 1994 
været medlem for 
Venstre. I 2002 blev 
hun næstformand i 
den liberale gruppe 
i parlamentet, ELDR, 
senere ALDE.  Karin 
Riis-Jørgensen har sid-
det i bl.a. udvalget for 
Indre Marked og For-
brugerbeskyttelse og Økonomiudvalget. 
Derudover sidder hun i fl ere bestyrelser, 
bl.a. i tænketanken European Enterprise 
Institute og Det Europæiske Center for 
Mindretalsspørgsmål.

Nye varer I Venstres net-butik på www.
shop.venstre.dk kan man nu købe en 
række helt nye kampagneartikler. Det 
gælder skridttællere, læbepomader, 
rygsække, indkøbsnet og skjorter i nye 
modeller. Alle varer bærer Venstres mo-
derniserede logo. Derudover er en del af 
de klassiske varer blevet opdateret med 
det nye logo. Klik ind, se og bestil. 

Farvel til dirigent På Venstres Landsmøde 
blev der rettet en særlig tak til Knud 

Enggaard, der 
de seneste 23 år 
– og frem til og 
med landsmødet 
i 2006 – fast har 
fungeret som 
dirigent. Anders 
Fogh Rasmussen 

takkede Enggaard for kompetent ledelse 
og de mange lune bemærkninger, som 
gennem årene har lydt fra podiet. Knud 
Enggaard, der i fl ere omgange har været 
Venstre-minister, fi k blomster og klap-
salver fra salen.  Foto: Henrik Bjerg

Den kolde krig Uden-
rigseksperten Nils Jæ-
ger har udgivet bogen 
”En ussel fortid”, der 
har fokus på de mange 
danskere, der tog så 
grueligt fejl under den 
kolde krig. Forfatte-
ren påviser, hvordan 
samfundsdebatten 
dengang blev afspo-
ret og slørede mange danskeres syn på, 
hvad Danmark var oppe imod. Nils Jæger 
har tidligere skrevet ”Det historiske svigt” 
om fodnote-politikken i 80’erne. En bog, 
der vakte røre i S-kredse.
”En ussel fortid” er udgivet af Peter La 
Cours Forlag. Den koster 168 kr. og fås i 
boghandlen

Uffes erindringer Venstres tidl. formand 
og tidl. udenrigsminister, Uffe Ellemann-

Jensen, har på Vartov 
holdt ti foredrag 
om sit liv. Foredra-
gene, som også er 
sendt på DR P1, er 
nu samlet i bogen 
”Vejen, jeg valgte”, 
der former sig som 
en erindringsbog 
uden dog at være en 
selvbiografi .
Ellemann fl etter sin 
egen livshistorie med 

udviklingen i verden, og han refl ekterer 
over opvækst, krig, kriser og magt.
Bogen, der er udgivet af Gyldendal, er 
på 300 sider og koster 299 kr. Den fås i 
boghandlen.

Kom og vær med Venstres landspolitiske 
netværk for Kvalitet & Service og Social 
& Sundhed inviterer til to aftenseminarer 
om arbejdet med Kvalitetsreformen.

Mandag den 4. februar i Odense er der 
fokus på det sociale område, mens sund-
hed er på dagsordenen onsdag den 6. 
februar i Køge. Begge seminarer afvikles 
fra kl. 17.30-21.00. Alle Venstres medlem-
mer er velkomne, og deltagelse er gratis. 
Tilmelding skal ske på tlf. 45 80 22 33, 
hvor yderligere informationer fås.

Ægtepar og kolleger Ved folketingsvalget 
i november blev 
Torsten Schack 
Pedersen gen-
valgt, mens hans 
kone, Louise 
Schack Elholm, 
blev nyvalgt 
MF’er. Dermed 
har Venstre for 
første gang et 
ægtepar sidden-
de i folketings-
gruppen.
Parret får uden 
tvivl hænderne fulde, da de også er ny-
bagte forældre til sønnen Daniel på knap 
tre måneder. De to kontorer på Christi-
ansborg må derfor også delvist fungere 
som vuggestue. Foto: Sisse Jarner

Studierejser Venstre 
er igen på gaden 
med kataloget over 
studierejser i 2008. 
De klassiske EU-
rejser er i år sup-
pleret med rejser 
til Skt. Petersborg, 
Kiev, Cypern og 
Zambia/Sydafrika. 
Alle rejser har fag-
ligt indhold. Bestil 
programmet på 
js@venstre.dk eller 45 80 22 33 eller kig 
på www.venstre.dk under "Parti".

folk&fakta
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EN USSEL FORTID handler om de store grupper af
danskere, der tog så grueligt fejl under Den Kolde Krig og
støttede kommunistiske/socialistiske ideologier og
diktaturer, hvis menneskeforagt og grusomhed var på
linie med nazismens. Samtidig angreb man demokratiets
værdier, undergravede Danmarks forhold til vore
allierede og skabte et had til det USA, der alene kunne
give Danmark sikkerhed. 

Strømningerne udgik fra »blomsten« af det danske
samfund: uddannelsesmiljøet, kulturlivet, intelligent-
siaen, medierne og det politiske liv. De blev diktaturets
villige medspillere. 

Da Muren faldt og blotlagde de socialistiske samfunds-
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har fokus på de mange 
danskere, der tog så 
grueligt fejl under den 
kolde krig. Forfatte-
ren påviser, hvordan 
samfundsdebatten 
dengang blev afspo-
ret og slørede mange danskeres syn på, 
hvad Danmark var oppe imod. Nils Jæger 

Jensen, har på Vartov 
holdt ti foredrag 
om sit liv. Foredra-
gene, som også er 
sendt på DR P1, er 
nu samlet i bogen 
”Vejen, jeg valgte”, 
der former sig som 
en erindringsbog 
uden dog at være en 
selvbiografi .
Ellemann fl etter sin 
egen livshistorie med 

Enggaard, der 
de seneste 23 år 
– og frem til og 
med landsmødet 
i 2006 – fast har 
fungeret som 
dirigent. Anders 
Fogh Rasmussen 

takkede Enggaard for kompetent ledelse 

Hello Bill De 40 deltagere på Venstres studierejse 
til Washington i oktober fi k en helt unik oplevelse 
med hjem. 

Gruppen var inviteret til briefi ng på Den Danske 
Ambassade, som er nabo til Bill og Hillary Clinton. 
Mens deltagerne var ved at samles uden for am-
bassaden, kom USA’s tidligere præsident kørende 
hjem. Han hoppede ud af bilen og gik hen og 
hilste på alle med et fast håndtryk. 
”I hear you’re all Danes” lød det fra Bill Clinton, 
der roste Danmark og henviste til, at han netop 
havde besøgt København. Venstre-folkene fi k 
også et glimt af Hillary, der kort kom ud på trap-
pen og vinkede.  Foto: Erik Fuchs
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Der var ni nye ansigter ved det 
første møde i Venstres Folke
tingsgruppe, som nu består af 46 
medlemmer. Så fornyelse supple
rer erfaring. Vi viser her de valgte 
MF’ere i den rækkefølge, de er 
valgt i deres storkreds

De blev valgt

10

Københavns Storkreds

Søren Pind Rikke Hvilshøj

Bertel Haarder Karen Ellemann Gitte Lillelund Bech

Lars Løkke 
 Rasmussen

Sophie Løhde Claus Hjort 
Frederiksen

Thor Pedersen

Peter Juel Jensen

Anders Fogh 
Rasmussen

Birthe Rønn 
Hornbech

Henrik Høegh Jacob Jensen Troels Christensen

Karsten Nonbo Flemming 
Damgaard Larsen

Louise Schack 
Elholm

Erling Bonnesen Lars Chr. Lilleholt Britta Schall Holberg

Fyns Storkreds

Sjællands Storkreds

Bornholms Storkreds

Nordsjællands 
Storkreds

Københavns Omegns 
Storkreds
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Fordeling af poster

Venstres Folketingsgruppe og 
gruppebestyrelsen har 
konstitueret sig.

Hans Chr. Schmidt fortsætter 
som gruppeformand. En post, 
han kort før valget overtog fra 
Svend Erik Hovmand, der ikke 
genopstillede.

Venstres nye politiske ordfører 
er Inger Beinov Støjberg, der 
overtager hvervet efter Troels 
Lund Poulsen, der nu er 
miljøminister. Hun har været 
medlem af Folketinget siden 
2001 og er valgt i Skive-kredsen 
i Vestjyllands Storkreds.

Næstformand i Venstres 
Gruppebestyrelse er Anne-
Mette Winther Christiansen, 
der har været MF siden 2005. 
Hun er valgt i Djurs-kredsen i 
Østjyllands Storkreds.

Jens Vibjerg fortsætter som 
gruppesekretær.

På www.venstre.dk kan man 
under ”Politikere” fi nde listen 
over Venstres MF’ere og 
ordførere.
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Eva Kjer Hansen Ellen Trane Nørby Hans Chr. Schmidt Preben Rudiengaard Ulla Tørnæs

Hans Chr. Thoning Jens Vibjerg Peter Christensen

Karen Jespersen Michael Aastrup 
Jensen

Troels Lund Poulsen

Kim Andersen AnneMette Winther 
Christiansen

Eyvind Vesselbo

Søren Gade Kristian Jensen Inger Beinov 
Støjberg

Kristian Pihl 
Lorentzen

Helge Sander Jens Kirk

Tina Nedergaard Birgitte Josefsen Torsten Schack 
Pedersen

Karsten Lauritzen Per Bisgaard

Nordjyllands Storkreds

Vestjyllands Storkreds

Østjyllands Storkreds

Sydjyllands Storkreds



I valgkampens tre sidste dage var 
det Venstres næstformand, Lars 
Løkke Rasmussen, der kørte rundt 
med kampagnebussen. Det blev 
tre spændende og hektiske døgn, 
hvor han kom rundt i landet og 
mødte en masse mennesker

Løkke på landevejen
Foto: Hung Tien Vu

Lørdag aften – tre dage før val
get – overrakte Anders busnøg
lerne til Lars. Det skete under 
festlige former i Fredericia, hvor 
formand og næstformand efter 
det store Venstrearrangement 
”Slutspurten” blev hyldet af en 
stor flok VU’ere

Det er dagen før valget, og Lars får 
”det sidste klip” hos Giti Foroghi, der 

er indehaver af Hårgalleriet i Ring
sted. Det blev til en snak om både 

image og integration

Skal man møde det arbejdende 
folk, må man stå tidligt op.  

I Esbjerg var Lars hurtigt ude af 
fjerene og stod klar på stationen 
med både morgenbrød og gode 

argumenter

Politik i natten: Lørdag aften i Aalborg er alle de 
unge vælgere i Jomfru Ane Gade. Humøret var 
højt, og Lars fik mange hilsener med på vejen

Margit og Erik Møller 
i Funder ved Silke

borg inviterede Lars 
ind til kaffe og en 

politisk snak. Parret 
er ikke medlemmer 

af noget parti, så det 
blev en åben diskus

sion om de mange 
emner, som kom op
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Venstres 92 kandidatbestyrelser 
fik deres ilddåb ved folketings
valget. Henrik Hvidesten fra 
Ringstedkredsen fortæller her om 
sine friske erfaringer med den nye 
post som kandidatbestyrelses
formand

Af Charlotte Wognsen,

redaktør

”Man skal være en praktisk gris med flair 
for koordinering. Og så skal man brænde 
for sagen”. Sådan lyder Henrik Hvidestens 
korte og præcise beskrivelse af jobbet som 
kandidatbestyrelsesformand. 

Venstres nye vedtægter var dugfriske, da 
de nye opstillingskredse i det tidlige forår 
2007 første gang skulle vælge bestyrelse og 
formand. Kandidatbestyrelsens opgave er 
enkel og klar: Få kandidaten valgt til 
Folketinget.

Målet er synligt
Også i Ringsted-kredsen har det været en 
hektisk tid. Henrik Hvidesten blev valgt i 
marts, og valget blev udskrevet i oktober. 
Så de seks medlemmer af kandidatbesty-
relsen fik deres ilddåb.

”Vi skulle hurtig lære at arbejde praktisk 
sammen. I bestyrelsen havde vi på 
forhånd drøftet strategi og tryksager. 
Under selve valgkampen var min rolle at 
koordinere alt lige fra plakatophængning 
og annonceindrykning til rekruttering af 
hjælpere mv. I de tre uger brugte jeg 
meget tid på opgaven, og jeg tog et par 
fridage. Men når man brænder for sagen, 
gør det ikke noget”, siger Henrik Hvide-
sten, der også selv var oppe at kravle i 
lygtepælene.

I det hele taget er Henrik Hvidesten 
positiv omkring det nye skud på Venstres 
organisatoriske stamme.

”Målet er meget synligt, og så er det en 
fordel, at kandidatbestyrelsen kun skal 
arbejde med denne ene opgave – nemlig 
at få kandidaten valgt. Så posten som 
formand kræver, at man synes, det er sjovt 
at føre valgkamp”.

Kandidatens bindeled
Bestyrelsen nåede sit mål, da kandidaten i 
Ringsted-kredsen, Louise Schack Elholm, 
for første gang blev valgt til Folketinget. 
Hun har været glad for samarbejdet med 
kandidatbestyrelsen.

”Bestyrelsen har været en stor støtte. Det 
var hele tiden dem, jeg kunne gå til med 
forskellige ideer. Jeg bor i Sorø og kender 
derfor ikke Ringsted lige så godt, så 
bestyrelsen har også fungeret som mit 
bindeled til lokalområdet. Det har betydet 
meget i forhold til kampagnen i Ringsted”, 
siger Louise Schack Elholm, der er glad 
for konstruktionen med en kandidat-
bestyrelse.  n

Kandidatens støtte

Mens Louise Schack Elholm får travlt på 
Christiansborg, kan Henrik Hvidesten 

nu tage det mere roligt. Mellem valgene 
er  aktiviteten i kandidatbestyrelsen 

begrænset. Men han er klar til næste gang
Foto: Sisse Jarner

Kandidatbestyrelse

Jf. Venstres vedtægter skal en 
kandidatbestyrelse have mindst 
fem medlemmer. Ringsted-kred-
sen dækker to kommuner – Ring-
sted og Sorø. Bestyrelsen er derfor 
sammensat af tre medlemmer fra 
Venstre i Ringsted og tre fra 
Venstre i Sorø. 

Valg af kandidatbestyrelse og 
dennes opgaver fremgår af 
vedtægterne § 18-21, som kan 
læses på www.venstre.net.
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Valgkamp på 
alle fronter

Politiske udspil

I løbet af valgkampen lancerede Venstre i 
alt 11 nye politiske udspil. Det er forslag 
om så forskellige ting som bedre mulig-
heder for unge, fl ere seniorer på arbejds-
markedet, bedre klima og øget satsning 
på sundhed og forebyggelse. 
Alle de politiske oplæg kan læses på 
www.venstre.dk under menupunktet 
”Politik”. Efterfølgende er fl ere af Venstres 
forslag skrevet ind i det nye regerings-
grundlag.

Ikke til at overse: I et af Hernings største vejkryds 
havde skatteminister Kristian Jensen hængt dette 
imponerende banner. Jo, synlighed betyder alt

Karen Jespersen var ny kandidat i Favrskov
kredsen i Østjyllands Storkreds. Her kæmpe
de hun fra hus til hus, og inde i selve Århus 
indtog hun Sct. Clemens Bro. Her fi k mange 

vælgere en snak med socialministeren, der nu 
er velfærdsminister

Gennem hele 
valgkampen var der 

fokus på de unge 
og deres mulighe

der for uddannelse, 
studier i udlandet 
og øget indkomst 

ved siden af SU’en. 
Her er Anders Fogh 

Rasmussen på 
besøg på Tørring 

Gymnasium
 Foto: Hung Tien Vu
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Flere kvinder stillede op

Ved valget den 13. november var der opstillet i alt 808 kandidater til Folketinget 
fordelt på ni partier. 32,2 procent af de opstillede (260 kandidater) var kvinder, 
og det er rekord.
Blandt Venstres 93 kandidater var 24 kvinder lig med 25,8 procent af V-kandida-
terne. Efter valget udgør kvinderne knap 33 procent af Venstres Folketingsgruppe.
Med 66 ud af 179 mandater udgør kvinder 37 procent af Folketingets medlem-
mer, hvilket er uændret i forhold til sidste samling.

To med på Top 10

Venstres formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen, ligger på en fl ot 
førsteplads på Top 10-listen over personlige stemmer. Med 58.751 personlige 
stemmer, blev han valgets absolutte topscorer. I Top 3 får han selskab af 
S-formand Helle Thorning-Schmidt med 49.926 stemmer og 
Pia  Kjærsgaard, der fi k 47.611 stemmer.
På Top 10-listen ligger også Venstres Søren Gade, der kommer ind på en fl ot 
8. plads. I Vestjyllands Storkreds fi k forsvarsministeren 23.993 personlige 
stemmer.
I alt satte 908.472 vælgere deres kryds ved Venstre.

Venstre på landevejen: Busturneen var et centralt element i Venstres kampag
ne, og de to fl otte busser vakte opsigt overalt. Ombord tog et crew af VU’ere 
sig af det praktiske Foto: Brian Søgaard

Tre dage før valget skabte Venstre 
begejstring med det store arrangement 
”Slutspurten” i Fredericia. Sammen 
med rytterne Ole Ritter og Jens 
Veggerby stod holdkaptajn Lars Løkke 
i spidsen for ”Team Anders”

Venstreplakater med nyt design og 
moderniseret logo prægede lygte
pæle over alt i landet
 Foto: Hasse Ferrold

”Slutspurten” i Fredericia. Sammen 
med rytterne Ole Ritter og Jens 
Veggerby stod holdkaptajn Lars Løkke 
i spidsen for ”Team Anders”

Stor interesse for valget

Stemmeprocenten ved folketingsvalget blev 
86,53, hvilket er 1,99 procent højere end i 2005. 
Der var også markant færre blanke stemmer end 
ved sidste valg.
Ifølge valglisterne kunne i alt 4.025.157 vælgere 
afgive stemme. Det var en stigning på 18.862 
eller 0,47 pct. i forhold til 2005.
Ifølge Danmarks Statistik var der 164.030 
førstegangsvælgere.

Foto: Hung Tien Vu
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Venstres næstformand, Lars Løkke Rasmussen, 
giver sine børn, Bergur og Lisa, et kys og kram. Et 
valg trækker veksler på familielivet, og på valgafte
nen var der endelig tid til at være sammen

Four more years… !!! Fingrene blev taget i brug, da sejren sidst 
på aftenen var i hus

Skuespilleren og komikeren Farshad 
 Kholghi var gæst ved Venstres valgaften. 
Her ses han i selskab med statsministerens 
datter Maria – begge optaget af seneste 
nyt fra TV 2’s valgstudie 

Venstres politiske 
ordfører, Troels Lund 
Poulsen, nød sin øl 
– ganske uvidende 
om, at han bare én 
uge senere ville blive 
udnævnt til miljømi
nister

Øksnehallen blev forvandlet til et hav af fl ag, da det endelig stod klart, at VKregeringen, 
med støtte fra Dansk Folkeparti, havde vundet valget. Ny Alliance endte på bare fem 
 mandater og blev ikke tungen på vægtskålen

Endelig kom valgdagen, og aftenen 
blev lidt af en gyser. Men i Øksne
hallen, hvor Venstre holdt valg
aften, var stemningen høj. VU 
satte deres præg på festligheder
ne, der kulminerede, da Anders og 
AnneMette ankom. VKregeringen 
kunne fortsætte, og jublen ville 
ingen ende tage. Nyd her billeder 
fra sejrsfesten

Foto: Hung Tien Vu

Venstres Ungdom fi k aftenen igennem fremført hele deres arsenal 
af slagsange. Der blev danset, sunget og hujet til den helt store 
guldmedalje.
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Søren Pind kan tidligt på aftenen smile 
bredt. Hans mandat i Københavns 
Storkreds er sikkert, og der er knus til 
Merete, der var én af hans hjælpere

Manden i centrum: Statsminister Anders Fogh Rasmussen ankommer til 
valgfesten badet i lyset fra blitz og projektører. Alle medier skal have både 
billeder og kommentarer fra vinderen, der denne aften skriver Venstre-
historie ved at vinde for tredje gang i træk

FV 2007 

Han fortsætter: Danmarks 
statsminister Anders 
Fogh Rasmussen og frue, 
Anne-Mette Rasmussen, 
blev hyldet på podiet 
i midten af salen. Fra 
Venstres formand lød der 
en varm tak til alle, og 
politisk blev der budt op 
til bredt samarbejde

Fest!
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Tekst: Charlotte Wognsen

Landsmøde 2007

Venstres Landsmøde var usædvan
ligt. Grundet valget var mødet 
kortet ned til én dag, og igang
værende forhandlinger i regerin
gen gjorde det svært for forman
den at gøre politisk status. Og så 
kunne Venstre for første gang 
nogensinde fejre et hattrick

Stemningen var i top, da Venstres 
delegerede deltog i landmødet blot fire 
dage efter folketingsvalget. Med tre 
valgsejre i træk kunne forsamlingen 
notere et vaskeægte hattrick, og Venstres 
formand, Anders Fogh Rasmussen, og 
næstformand Lars Løkke Rasmussen blev 
begge mødt med massive og stående 
klapsalver. 

”Vi led et mandat-tab, og det er trist at 
sige farvel til kolleger i gruppen. Men vi 
bevarede regeringsansvaret. Med tre 
Venstre-sejre tegner der sig et nyt mønster 
i dansk politik, for Socialdemokratiet har 
ikke længere førstefødselsret til at danne 
regering. Venstre står i dag som det brede 
folkelige parti. Vi har fået mandat til at 

fortsætte arbejdet, og det vil vi gøre med 
flid og ansvarlighed”, sagde formanden. 

Tak, tak, tak
Statsminister Anders Fogh Rasmussen 
beklagede, at han på grund af forhand-
linger ikke kunne sige så meget om den 
politiske situation. I stedet lød der en stor 
tak til alle, som har støttet Venstre.

Der var en stor tak til hele Venstres 
bagland af frivillige. Tak til Venstres 
tusinde folkevalgte i kommuner, regioner 
og Folketing. Tak til VU’ere, der trods en 
helt ny ledelse, gjorde en imponerende 
indsats. Tak til de konservative og tak til 
DF for støtten til VK. Og tak til Chr. 
Mejdahl, der stopper som Folketingets 
formand og vil blive savnet som det lune 
element i Venstres gruppe.

”Der er trukket store veksler på alle. Men 
vi har løftet opgaven i fællesskab og følt os 
som et team. Det har været afgørende”, 
sagde Anders Fogh Rasmussen, hvis lands-
mødetale kan læses på www.venstre.dk 
under ”Presse”.

Landsmødet genvalgte Anders Fogh 
Rasmussen som formand og Lars Løkke 
Rasmussen som næstformand. På 
revisorposterne var der genvalg til 
Flemming Heden Knudsen og Ole Røtzler 
Møller.  n

Historisk 
hattrick 
fejret

Politisk historie

Ved valget den 13. november skrev 
Venstre igen politisk historie. I 
2005 var Anders Fogh Rasmussen 
den første Venstre-statsminister, 
som genvandt regeringsansvaret. 
Det var derfor en bedrift, at han i 
2007 vandt det tredje valg i træk. 
Dermed sætter han rekord hver 
eneste dag som den længst 
siddende Venstre-statsminister i 
danmarkshistorien. 
Valget i november sikrede også, at 
Venstre for tredje valg i træk – og 
nu med 46 mandater – er landets 
største parti.

Anders Fogh Rasmussen understregede, 
at han lægger op til et bredt samarbejde 
i Folketinget. Og han håber, at de øvrige 
partier også vil vise vilje til at indgå vig-
tige aftaler
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 Foto: Henrik Bjerg

Venstre partisekretær roste alle i 
Venstre for det flotte valgresultat. 
Og så gjorde han klart, at Social
demokraterne ikke har grund til at 
klynke

Socialdemokraterne gentager deres 
klagesang fra 2005. Fagbevægelsen giver 
ikke længere tilskud til partiet, og ledelsen 
er overbevist om, at Venstre vandt valget, 
fordi vi brugte flere penge på bl.a. 
annoncer. Men den forklaring skød 
Venstres partisekretær, Jens Skipper 
Rasmussen, ned.

”Fagbevægelse bruger ikke færre penge på 
at føre valgkamp for socialdemokraterne 
og venstrefløjen. De bruger bare pengene 
selv”, sagde Jens Skipper Rasmussen og 
viste salen en udgave af MetroExpress, 
den 12. november - dagen før valget.

Annoncedominans
”Socialdemokratiet havde en helsides 
annonce på side 29, og Venstre havde en 
helsides annonce på side 31. Det kunne jo 
tyde på balance. Men side 33 er en 
annonce for LO Storkøbenhavn, side 35 
fra HK kommunal, side 37 fra 3F, side 39 

fra Dansk Metal, side 45 for NNF og side 
47 for LO. I samme blad er der også 
annoncer for de radikale og Enhedslisten 
– altså én helsidesannonce fra regerings-
siden – og 9 helsidesannoncer, der støtter 
oppositionen”.

”Det viser, hvad vi er oppe imod. Fag-
bevægelsens kampagne skal tælles med, 
hvis man skal have et reelt billede af de 
økonomiske forhold i valgkampen. Alt 
andet giver et fortegnet billede”, sagde 
partisekretæren.

Tak for indsatsen
Jens Skipper Rasmussen brugte en stor del 
af sin tale til at rose alle i Venstres 
organisation.

”Det lykkedes! Vi vandt! Men sådanne 
resultater kommer ikke af sig selv. Det har 
stillet store krav til alle organisationsfolk og 
folkevalgte, der i det forløbne år har leveret 
en kolossal indsats. Og VU leverede igen en 
fantastisk og engageret indsats. Det har 
været imponerende at være vidne til”.  n

Thomas Banke fik sin landsmøde
debut som formand for Venstres 
Ungdom. Fra talerstolen slog han 
fast, at en stor del af ungdommen 
er ”blå”, og at VU allerede er i gang 
med næste valgkamp

Unge, der kaster med brosten og proteste-
rer, er med til at tegne et rødt mediebil-
lede af den danske ungdom. Men sådan 
er virkeligheden ikke. Det slog forman-
den for VU fast, da han talte på Lands-
mødet i Herning.

”En række studenterbevægelser påstår, at 
ungdommen var blevet rød. Efter tre 
ugers valgkamp siger vi til dem: Beklager, 
I tog fejl. Ungdommen er også liberal og 
blå. Venstre ikke kun er for de gamle og 
grå - men også for de unge og rå”, lød det 

fra Thomas Banke, der fik sat gang i 
klapsalverne ved VU-bordet.

Vi må ikke ende som S
Venstres Ungdom har ført en imponerende 
kampagne, der sikrede Venstre synlighed 
på bl.a. skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Også på nettet var VU aktiv. Der er høstet 
masser af erfaring, men Thomas Banke 
agter ikke at hvile på laurbærrene:

”Vi er stolte over valgresultatet men 
planlægger allerede nu fremtiden. Vi må 
aldrig ende som et socialdemokrati efter 
90´ernes regeringsdominans: Idéforladt. 
Uden et politisk projekt. Uden principper 
og uden en plan med magten”, sagde 
Thomas Banke, der glæder sig over, at 
valgkampen har resulteret i en markant 
medlemsfremgang for VU.  n

Ungdommen er blå

”VU vil være aktiv, når det gælder udvik
lingen af Venstres politik”, sagde Thomas 
Banke, der for kun tre måneder siden blev 
valgt som VUformand

Afviser Sklynk

Partisekretær Jens Skipper Rasmussen kun
ne bladre og bladre, da han i sin mundtlige 
beretning dokumenterede fagbevægelsens 
støtte til Socialdemokratiet
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Landsmøde 2007

Venstres Frihedspris 2007 gik til 
Lise Egholm, der er skoleleder på 
Rådmandsgades Skole i København
 
Skolen er kendt fra medierne som en 
skole, der primært har elever med anden 
etnisk baggrund end dansk. Prisen er 
derfor en påskønnelse af den store og 
flotte integrationsindsats, som skolens 
ledelse og lærere sammen løfter.
 
Prisen blev overrakt på Venstres Lands-
møde, og her sagde Regionsformand Carl 
Holst bl.a., at Lise Egholm har fundet nye 
metoder til håndtering og løsning på en 
multikulturel skole. Skolen stiller krav og 
forventer engagement og interesse fra 
forældrene. Derudover er Lise Egholm 
tilhænger af tests, der har vist sig som et 
godt og brugbart redskab.
 
Lise Egholm modtog prisen og sagde i sin 
takketale bl.a.:
 
”Vores arbejde er op ad bakke, men vi vil 
vise, at det kan lade sig gøre. Vi tror på 
demokratiet. Vi vil i dialog med alle, og 
alle skal lære at tage et ansvar. Jeg er meget 
beæret over at modtage prisen”.  n

To nye ansigter har gjort deres 
entré i Venstres Hovedbestyrelse. 
Landsmødet i Herning valgte i alt 
syv medlemmer til HB

Tina French Nielsen fra Nibe og Anton 
Storgaard fra Horsens repræsenterer de 
nye og yngre kræfter i Venstres Hoved-

bestyrelse, der efter den nye struktur nu 
rummer i alt 130 medlemmer.
I billed-frisen ses de syv valgte medlem-
mer i den rækkefølge, som de blev valgt på 
landsmødet.
1. suppleant blev Doris Stenver fra Greve, 
mens 2. suppleant blev Knud B. Troelsen 
fra Herning.  n

Frihed, ansvar og integration

Lise Egholm tog salen med storm, da hun 
i en humoristisk takketale fortalte om de 
særlige eksistenser, der præger miljøet på 
Nørrebro. Selve prisen var et maleri af den 
chilenske kunstner Javier Tapias

Henrik Bach 
Mortensen

Anny Winther Carl Holst Kate Jacquerot

Anton Storgaard Leif Thomsen Tina French 
Nielsen

Venstre Landsmøde vedtog ny  
procedure for opstilling af kandi
dater til valget til EuropaParla
mentet. Dermed er forberedelser
ne til EPvalget i 2009 i gang

Følgende blev vedtaget:
c  Forslag til EU-handlingsprogram til 

behandling på landsmødet 2008 
udarbejdes af Venstres Europa-udvalg

c  Nominering af kandidater finder sted i 
12 lokale Europa-udvalg, hvis geografi 
er bestemt af Venstres Hovedbestyrelse

c  Opstilling af kandidater sker på det 
ordinære landsmøde i 2008

c  Kandidatlisten skal omfatte mellem 15 
og 20 kandidater

c  Hovedbestyrelsen vælger spidskandidat 
efter indstilling fra et kandidatudvalg, 
der derudover skal nominere mindst én 
kandidat og max seks kandidater

c  VU kan beslutte at opstille én kandidat

c  De nominerede anføres på kandidat -   
listen i alfabetisk rækkefølge efter deres 
efternavn.  n

De delegerede kom på arbejde, da der 
skulle stemmes om de nye opstillingsregler 

Nye regler  
for EUopstilling

Foto: Henrik Bjerg
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Ny bog

Hun forventede at møde en ben
hård og skarp politiker men fandt i 
stedet et hyggeligt familiemenne
ske med blik for store visioner. 
Arbejdet med biografi en om Claus 
Hjort Frederiksen har budt på 
overraskelser for forfatteren Jette 
Hvidtfeldt. Læs her om bogen, som 
Venstres medlemmer kan bestille 
til en særlig nedsat pris

Af Charlotte Wognsen,

redaktør

Talrige interviews med familie, venner, 
kolleger og politiske modstandere har 
tegnet et mere nuanceret billede af 
beskæftigelsesminister Claus Hjort, end 

Jette Hvidtfeldt og hendes researcher 
 Thomas Buch-Andersen umiddelbart 
havde forventet. Nok er Claus Hjort skarp, 
når det gælder analysen, men hans 
personlighed er rund, varm og hyggelig.

I bogen har Jette Hvidtfeldt også fokus på 
Claus Hjorts indsats som mangeårig 
partisekretær i Venstre og ikke mindst hans 
evne til at analysere en politisk situation.
”Det har været fantastisk spændende at få 
et indblik i hans arbejdsmetoder. Claus 
Hjort er en mand, som er dybt nede i 
detaljen samtidig med, at han er visionær. 
Allerede i 1998 gjorde han sig konkrete 
tanker om, hvordan en borgerlig regering 
skulle fungere, og det fi nder jeg impone-
rende”, siger Jette Hvidtfeldt, der sidste år 

udkom med et portræt af fhv. formand 
for Folketinget, Chr. Mejdahl.

Jette Hvidfelt mener selv, at bogen udover 
politik rummer en masse følelser, der 
bidrager til selve defi nitionen af partiet 
Venstre.

”Når man har læst bogen, bliver man klar 
over, hvorfor Venstre vandt så stort i 2001 
– og hvorfor det senere er lykkedes 
Venstre at beholde statsministerposten”, 
siger Jette Hvidtfeldt. 

Venstres medlemmer kan købe bogen til 
en særlig medlemspris. Brug kuponen 
eller send en mail.  n

Portræt af 
en strateg

”Han er guld værd for regeringen”, siger 
Anders Fogh Rasmussen, der har bidraget 
til portrættet af sin beskæftigelsesminister

Beskæftigelsesminister Claus Hjort 
Frederiksen fi k signeret mange bøger på 
Venstres Landsmøde  Foto: Henrik Bjerg 

Jeg ønsker at bestille:

 ____ stk. af "Claus Hjort – strategen bag det nye Venstre" til en særpris på 
259 kr. inkl. porto og forsendelse (Normalpris i boghandlen 299 kr).

Bogen skal sendes til: 

Navn:

Adresse:

Postnr/By:

Send kuponen til: 
Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte eller bestil via venstre@venstre.dk
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”Han er guld værd for regeringen”, siger 
Anders Fogh Rasmussen, der har bidraget 
til portrættet af sin beskæftigelsesminister
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Hjemme er Claus Hjort den hyggelige bamsefar, der ligger på 

gulvet og leger med bør nene eller falder i søvn med hunden 

på maven. Han er en omsorgsfuld familiefar, som favner bredt 

og er meget afholdt af sine venner og medar bejdere. Men han 

chokerer også sine politikerkolleger, når han om nødvendigt 

optræder som Venstres tæskehold. Han er stats mi nisterens 

politiske livvagt og vogter af Venstres store projekt: At have 

regerings mag ten for gradvist at kunne gennemføre en liberal 

politik. 

Han er ikke bange for at være den, der udfører ”et klask, et 

skrig og en blodpøl.” Partiet Venstre er vigtigere for ham 

end noget andet. Han er statsministerens nærmeste ven 

og rådgiver, og han er en fantastisk strateg. Uden hans 

stædige fokus og målrettede strategi havde Danmark set 

helt anderledes ud. Når man har læst ”Claus Hjort – strategen 

bag det nye Venstre,” er man klar over, hvorfor Venstre vandt 

så stort i 2001 – og hvorfor det lykkedes Venstre for første 

gang i historien at beholde statsministerposten efter endnu 

et valg. Han er guld værd for regeringen, siger Anders Fogh 

Rasmussen om sin beskæftigelsesminister. 

Jette HvidtfeldtJette Hvidtfeldt, journalist med mange års virke på 

Christiansborg og i EU’s institutioner. Uddannet jour-

nalist i 1974 og har derefter arbejdet for bl.a. Kristeligt 

Dagblad, Danmarks Radio, Europa-Kommissionen og 

Europa-Parlamentet. Siden 2004 for Medie� rmaet 

Rugaard og Hvidtfeldt. Forfatter til bogen: Med for-

mandens tilladelse - et portræt af Folketingets for-

mand Christian Mejdahl.

Thomas Buch-Andersen
Thomas Buch-Andersen, f. 1971, cand.mag. fra 
Københavns Universitet og Master i journalistik fra 

University of London. Journalist på P1s ’Orientering’. 

Har tidligere været ansat på BBC i London, og 
her arbejdet på bl.a. ’HARDtalk’ og ’Newshour’, i 
beskæftigelsesministeriet og på DR2s ’Deadline’.

 Det er også Claus Hjort Frederiksens 

opfattelse, at Venstre er sin egen største � ende:
- De vanskeligheder, der er, de er faktisk opstået på 

vores egen side af plan ke  værket. Når man kigger 

tilbage på vores snart seksårige regerings periode, 

er det i meget få tilfælde, om nogen overhovedet, 

at det er vores politiske mod stan dere, der har 

bragt os i vanskeligheder. De � este tilfælde er det 

vores egne. Jeg kan faktisk ikke huske nogen sag, 

hvor socialde mo kraterne har bragt os i politiske 

vanskelig heder.

SOHN.dk

SOHN

SOHN.dk

”

“

JETTE HVIDTFELDTTHOMAS BUCH-ANDERSEN

JETTE H
V

ID
TFELD

T
TH

O
M

A
S BU

CH
-A

N
D

ERSEN

- STRATEGEN BAG DET NYE VENSTRE

64146_om_claus hjort_r2_b.indd   1

24-10-2007   10:39:55



Interview

Folketingets tidligere formand, 
Christian Mejdahl, takkede i 
forbindelse med folketingsvalget 
af på Christiansborg. Vi bringer her 
et portræt af den gæve og meget 
jyske Venstremand, som kan se 
tilbage på mere end 40 år i dansk 
politik

Af Peter Troelsen,

Venstres Pressetjeneste 

Da bette Christian kom til verden på 
Suduroy på Færøerne, stod det ikke 
skrevet i sol, måne og stjerner, at han 
skulle blive til en stor mand. 

Forældrene havde forladt den sydlige del 
af rigsfællesskabet til fordel for Nord-
atlanten. Som nyuddannet præst var der 
ikke det store udvalg, og det nygifte par 
drog til Færøerne, hvor faderen fi k stilling 
som hjælpepræst.

”Det var en lang bryllupsrejse, mine 
forældre drog ud på, og de havde to børn 
med hjem, da rejsen fandt sin ende. Efter 
krigen vendte vi tilbage til Danmark, men 
den dag i dag har Færøerne en stor plads i 
mit hjerte”, fortæller Christian Mejdahl 
engageret, da han i sine sidste dage som 
Folketingets formand tager imod på 
kontoret på Christiansborg.

En samlende fi gur
Det blev i Himmerland, Christian Mejdahl 
voksede op, og det blev på de samme 
breddegrader, han begyndte sin politiske 
karriere. Det var lige efter kommunesam-
menlægningen i 1970, hvor sognekommu-
nerne blev til dét, der dengang hed 
storkommuner. Allerede i sin anden 
periode i byrådet blev han borgmester.

”Det var ikke så nemt at fi nde en egnet 
kandidat til posten blandt de gamle 
sognerødder, og da jeg i mit arbejde i 
byrådet altid har søgt at virke som en 
samlende fi gur, blev jeg bragt i forslag til 
borgmesterembedet. Det var der ikke 
nogen, der havde noget imod, så jeg fi k 
min borgmesterstol, som jeg sad i, lige til 
jeg blev valgt ind i Folketinget i 1987”, 
fortæller Christian Mejdahl, der efter 
valget har overladt sin plads i Folketinget 
til den nyvalgte Per Bisgaard.

Det politiske landskab
Fra starten i byrådet i det jyske til nutiden på 
Christiansborg er der sket store forandrin-
ger i det politiske landskab. Men ikke alt er 
blevet bedre, hvis man skal tro Christian 

Glimt fra landsmødet
Den gode stemning på lands
mødet gav ømme håndfl ader. 
Et af de store bifald gik til 
Chr. Mejdahl, der takkede af 
både som MF og formand for 
Folketinget

Thor Pedersen 
kom i centrum, 
da pressen 
lørdag bragte 
forlydender 
om, at han var 
indstillet som 
ny formand for 
Folketinget

”Venstre har fremtiden 
for sig”, sagde en glad 
Lars Løkke Rasmussen, 
der blev genvalgt som 

næstformand

Han er et kendt ansigt ved 
Venstres møder. Trods krykker og 
gangbesvær fi k Poul Pedersen fra 

Århus under valgkampen delt over 
1000 pjecer i Århusområdet. ”De 

andre sku´ bare ikke vinde”, lød 
begrundelsen for den fl otte indsats

Anders Fogh Rasmussen fi k sig 
en snak med 94årige Svend 
Larsen, som i 77 år har været 
medlem af Venstre i Korsør

Lille Mia på få måneder 
klarede sit første landsmø
de i fi n stil… og i Venstre
blå strik

Valg til Hoved
bestyrelsen 
– stemme

tællerne samler 
ind

Landsmøde 2007

Foto: Henrik Bjerg
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Interview

Mejdahl. Og det skal man. Den mand er tæt 
på at være troværdigheden selv.

”Da jeg startede i politik, behandlede 
man mange sager i byrådet helt fra start 
til slut. Det gør man ikke mere. Nu kigger 
man på de overordnede ting og lader 
andre om resten. Sådan er det også med 
arbejdet på Christiansborg. Heller ikke 
dér kan man have hånd i hanke med det 
hele. Her har hver politiker sit eget 
arbejdsområde, og så bliver der blot 
orienteret om tingene i gruppen”, siger 
Christian Mejdahl, der kun sjældent gik 
glip af et gruppemøde i Venstres 
Folketings gruppe.

”Folketingsmedlemmer skal selvsagt passe 
ekstra godt på, hver gang man gør det ene 
eller andet. De skal jo være en form for 
foregangsmænd og -kvinder, men det er 
mig inderligt imod, at politikere også skal 
stå til ansvar for deres fritid, og hvad de 
laver uden for Christiansborg. Sådan var 
det ikke, da jeg startede i politik. Men vi 
må jo nok leve med det i den medieverden, 
der i dag findes i vort land”, siger Christian 
Mejdahl, der som Folketingets formand 
faktisk beklædte rigets mest prestigefyldte 

post – kun overgået af selveste Dronning 
Margrethe.

Formandsposten
Da daværende formand for Folketinget, 
Ivar Hansen (V), pludseligt døde i 2003, 
dukkede Christian Mejdahls navn op i 
pressen som en mulig afløser. Og det skete 
til stor overraskelse for landmanden fra 
Himmerland.

”Jeg blev spurgt af statsministeren, om jeg 
havde lyst til at varetage posten. Først ville 
jeg vide, hvorfor jeg var blevet bragt i 
forslag, og da han mente, at jeg kunne 
vælges uden modkandidat, tog jeg det for 
gode varer. Inden jeg sagde ja, måtte jeg 
diskutere det med min hustru Eva. Det 
har jeg altid gjort, når der har været store 
ting på tapetet, og hun havde intet imod 
det, hvis jeg mente, jeg kunne beklæde 
embedet. Sådan blev det, og det har jeg 
ikke fortrudt sidenhen”.

”Det er en meget ærefuld post. Som 
formand sidder man som demokratiets 
vogter. En opgave, som jeg har taget meget 
seriøst. Der skal være plads til alle 
medlemmernes meninger, inden der tages 

beslutninger i tinget. Kun på den måde 
kan vi værne om og bevare demokratiet”, 
mener Christian Mejdahl, der nød stor 
respekt hele vejen rundt i landets 
lovgivende forsamling. Bedst symboliseret 
af et taktfast stående bifald da han den 
sidste gang var på talerstolen.

Fremtiden
Når man kender Christian Mejdahls 
arbejdsiver, kan man godt blive i tvivl om, 
hvad tiden skal bruges til, når Christians-
borg nu er skiftet ud med et permanent 
ophold på den elskede hjemegn i Him-
merland. Et godt svar med det velkendte 
lune følger:

”Jeg har vist en del afspadsering til gode 
efter små 40 år i politik, så jeg vil tage den 
lidt med ro. Jeg er så privilegeret, at mine 
tre sønner alle er landmænd. Så skal jeg 
nok finde noget at bruge tiden på. Og så 
er der mine 12 børnebørn, som jeg ikke 
har set så meget til i min tid på Christi-
ansborg. Jeg skal nok finde noget at 
beskæftige mig med. Meget gerne 
sammen med Eva, som har bakket mig op 
i al den tid, jeg har siddet i byråd og 
Folketinget”, slutter Christian Mejdahl.  n

Christians  
farvel til borgen

I forbindelse med folketingsvalget forlod tingets nu tidligere formand, 
Christian Mejdahl, sin post. Han sagde farvel efter 40 år i danske politik, 
men havde inden da sat et solidt fingeraftryk på fremtiden. Den nye 
valgkredsreform skyldes i høj grad en stor indsats fra hans side 
Foto: Sisse Jarner

23


