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Da Kjeld flyttede til Frederikssund for 17 år siden, var det en socialdemokratisk kommune, og der
gik ikke længe før han begyndte at skrive læserbreve, deltog i byrådsmøder og satte sig ind i
lokalpolitikken i det lokalsamfund, har var flyttet til - og det er han aldrig holdt op med. 

Det går sjældent ubemærket hen, så der gik heller ikke længe, før han var viklet ind i at starte en
lokalliste som et supplement til de etablerede byrødder og deres partier. ”det var rigtig
spændende at være med til at etablere en lokalliste, men jeg ville hellere være en del af et
etableret parti, og da jeg mødte Stefan og talte lidt med ham, var valget ikke svært – jeg er
konservativ, alle partier kører jo mere eller mindre konservativ politik, så kan vi lige så godt gøre
det selv”

Hvorfor er du konservativ? 
”Mange spørger til forskellen … den er også ofte svær at se. Venstrefløjen vil have, at alle er
ens, de borgerlige er meget fokuseret på, man skal være sin egen lykkes smed. De konservative
ligger lige midt imellem, da vi tror på der skal være en balance … vi skal ikke have en
minimalstat, men heller ikke en kæmpestor stat, hvor der ikke er plads til individet – derfor er de
konservative værdier så fine, og det er svært at forstå, der ikke er flere der kan se det”. 

"De konservative værdier
så fine - det er svært at
forstå, der ikke er flere der
kan se det”



Politik anno 2018 er markant anderledes end da Kjeld for første gang trådte ind på den
politiske scene tilbage i 00érne.  
I dag er det politiske landskab langt mere populistisk og politikerleden er stor. ”Sådan som
vores samfund er skruet sammen nu, er grotesk og udsultet. Tag fx syge mennesker, der
tvinges igennem et enormt system, der klemmer livet ud af mennesker, som har brug for
hjælp. Det er simpelthen forfærdeligt, at de stakkels mennesker bliver nødt til at gå i
medierne, for at få hjælp. Systemet bliver forvaltet helt forkert, jeg kan komme med mange
flere eksempler, men så kommer det her til at tage hele natten” 

Der er ikke tvivl om, at Kjeld er passioneret om politik, og han har også øvet sig i mange år
på at tage de politiske debatter. Hans familie er et broget kludetæppe af politiske holdninger
– alt fra den yderste venstrefløj til højrefløjen og en onkel er sågar en af de ældste
kommunister i Danmark. I 2005 stillede han op til byrådet og Folketinget og var derfor godt
rustet til valgkampen. Og nu er han tilbage på scenen. I januar 2017 blev han valgt ind i
bestyrelsen og er klar til valgkampen til Folketingsvalget 2019. 

”Jeg trådte ind i bestyrelsen fordi jeg ikke synes, det kører helt som det skal. Ved valget i
2009 havde vi 3 i byrådet og ved valget i 2017, kom der kun 1 ind – det skal vi gøre bedre i
2021, og det vil jeg gøre mit til”.  

Vi skal være tydelige lokalt 
Frederikssund Kommune har lokalsamfund, der er meget forskellige, og det skal være meget
bedre til at håndtere. Men vi skal samtidig have godt fat i virkeligheden, så det hele ikke
fortaber sig i tåger. Vi skal være meget bedre til at markere os lokalt, og vise hvem vi er, der
er ikke så mange der kender til de konservative værdier – det skal vi gøre noget ved. Lokalt
har vi rigtig mange gode muligheder for at markere os, og være et reelt alternativ til Venstre
og Socialdemokraterne. 

Kjelds drøm for foreningen er, at vi kommer tilbage i byrådet med minimum 3 mandater, at vi
har en forening med højt til loftet, så vi skaber plads til dem, som vil og gøre noget indenfor
lokalpolitik – vi skal skabe plads til at være uenige engang imellem, men skal være enige om
målet. Vi er på rette vej, og kombinationen med den nye bestyrelse, og de erfarne kræfter vi
har i foreningen, går vi lyse tider i møde. 

"Frederikssund Kommune har lokalsamfund, der er meget forskellige og det skal
være meget bedre til at håndtere.  

Men vi skal samtidig have godt fat i virkeligheden, så det hele ikke fortaber sig i
tåger. Vi skal være meget bedre til at markere os lokalt og vise hvem vi er, der er
ikke så mange der kender til de konservative værdier – det skal vi gøre noget ved".


