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Måske kommer Folketingsvalget 
meget snart. Måske gør det ikke. 
Men en ting er sikker. Plakaterne  
til valgkampen kommer op før 
november. Og de er parat. Det 
siger alle de politiske partier på 
Christiansborg. Alligevel satser 
De Konservatives Rasmus Jarlov  
på at komme bedre fra start, end 
konkurrenterne. Jarlov har nemlig 
smugtrænet i plakat-ophængning.  
Han synes selv, det gik godt, da 
han og hjælpeholdet i sidste uge 
tog en prøvetur med plakaterne.    
Det skriver flere nyhedsmedier. 
 
Når først statsminister Lars Løkke 
Rasmussen udskriver valg, skal det 
gå stærkt. De politiske valgplakater 
skal op at hænge jo før, jo bedre. 
 
I den situation er det ikke nok at være 
toptrænet til en halv maraton. Hvis 
man skal vinde over sine politiske 
konkurrenter, gælder det også om  
at udse sig de helt rigtige lygtepæle.  

Politisk 
hurtigløb  
i lygtepæle 

Det er nok ikke så svært, når man er 
alene på banen. Og det var Rasmus 
Jarlov fra De Konservative, da han og 
hans hjælpehold i sidste uge var ude 
og smugtræne i plakat-ophængning. 
 
”Vi har været ude og teste vores 
valg-beredskab for at se, hvor 
hurtigt vi kan få valgplakaterne 
op”, fortæller Rasmus Jarlov. 
  
De andre partier er endnu ikke gået 
i gang med plakaterne. Det er også 
forbudt, så længe statsministeren ikke 
har sat en dato på Folketingsvalget. 
 
Derfor måtte Rasmus Jarlov og holdet 
pille alle deres plakater ned igen, da 
prøveturen var overstået. Men de fik 
slået fast, at kondien var i orden. 
 
”Det tog os cirka en time fra sms-
kæden blev sendt ud, til der hang 
30 valgplakater i København. Jeg 
synes, det er godt gået,” siger 
politikeren Rasmus Jarlov.  

De stramme regler for valgplakater er 
dog lige blevet løsnet lidt. Fra nu af er 
der de samme regler i alle kommuner 
for ophængning af valgplakater.  
 
Den nye lov gør det tilladt at bruge 
meget andet end lygtepæle som  
plakatsøjler - for eksempel jordspyd. 
Det fortæller Danmarks Radio. 
 
Vejtræer, forskellige slags hegn og el-
master må også godt klistres til med 
politikernes ansigter og budskaber. 

 
Opgaver: 
 
• Hvad gør politikeren Rasmus 

Jarlov for at komme hurtigst ud 
med valgplakater? 

• Hvor mange plakater fik han og 
hjælpeholdet sat op på en 
time? 

• Hvorfor pillede de straks efter 
valgplakaterne  ned igen?  

 

Plakaterne på billedet er fra et tidligere valg. Der må nemlig ikke hænges 
plakater op endnu. Derfor pillede Rasmus Jarlov fra De Konservative 30 
plakater ned igen efter en øvetur i lygtepælene. Foto: Arkivbillede 


