
P A R T I L E D E R E N S  K O N T O R  
 

Valgnævnet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K  

 

Via e-post til: valg@sim.dk 

 

I alt 3 sider 

+ 3 bilag 

København den 11. december 2019 

 

 

Svar på partshøring vedr. indsamling af vælgererklæringer til valg til Folke-

tinget (sagsnr. 2019 – 9301) 
 

Jeg kan som svar på Deres brev om høring af 9. december 2019 og Deres efterfølgende brev med forlængelse af svarfrist 

til i dag kl. 12.00 hermed på Stram Kurs’ vegne give mine bemærkninger for så vidt angår indsamling af vælgererklærin-

ger til opstilling til Folketinget. Dette svar behandler ikke indsamlingen vedr. opstilling til Europa-Parlamentet, idet der 

er tale om 2 separate indsamlinger, hvorfor vurderingen af disse naturligvis skal foretageseparat. Af samme grund er 

vores svar vedr. disse 2 indsamlinger også separate. 

Jeg kan dog oplyse, at det af vores svar vedr. indsamling af vælgererklæringer til opstilling til Europa-Parlamentet vil 

fremgå, at vi i medfør af vælgererklæringsbekendtgørelsens § 41 den 9. december 2019 har meddelt, at vi ønsker at 

afbryde vores indsamling vedr. valg til Europa-Parlamentet. 

Svaret i dette brev om indsamling vedr. Folketinget vil relatere sig til de 2 kritikpunkter, som ministeriet har rejst. 

1) Dubletter 

./. Vi har indsamlet email-adresser på præcis samme måde som andre partier, idet man kan indtaste en email-adresse på 

vores hjemmeside i et felt. Derefter kommer man til en ny side, hvor det fremgår, at vi nu har modtaget email-adressen. 

Den nuværende udformning af siden vedlægges som bilag, jf. bilag 1. Det foregår på præcis samme måde som eksem-

pelvis Kristendemokraterne foretager deres indsamling, jf. bilag 2. 

Hver dag foretager vi en opsamling af de email-adresser, der er blevet indtastet siden sidste indsendelse. På den første 

dag (4. december 2019) var der cirka 54.000 email-adresser i den database, der opsamler email-adresser, som folk har 

indtastet på vores hjemmeside i feltet ”Giv vælgererklæring”. Derfor indsendte vi det samlede antal den første dag. 

Imidlertid er vi blevet behandlet på en meget anderledes måde end Kristendemokraterne. Astrid Krag har forsætligt 

smølet hele vejen igennem forløbet. Vi skrev allerede den 9. juni 2019 til Astrid Krag, at vi ønskede at påbegynde en ny 

indsamling af vælgererklæringer, men dette blev først forelagt Valgnævnet til godkendelse den 23. september 2019. 

Oprettelsen af den tekniske løsning var åbenbart også raketvidenskab for Astrid Krag, for det blev først gjort den 4. 

december 2019. 

 
1 § 4. Ønsker et parti at afbryde en indsamling af vælgererklæringer, skal partiet meddele dette til Social- og Indenrigsministeriet 
via den digitale løsning. 
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Derfor er det intet som helst mærkeligt i, at særdeles mange mennesker har indtastet deres email-adresser flere gange 

i vores system. Folk bliver forståeligt nok frustrerede over, at de ikke modtager et link til at afgive vælgererklæring 7 

dage efter, at de har indtastet deres email-adresse. Derfor vil særdeles mange mennesker igen gå ind på vores hjem-

meside og indtaste deres email-adresse. Det er formentlig, hvad der er sket. Nogen har givetvis gjort det mere end 2 

gange i utålmodighed og frustration. Jeg er også blevet orienteret om, at visse familier og ægtepar deler email-adresse, 

og derfor har de indtastet email-adressen 2 eller flere gange, fordi de gerne vil have 2 eller flere links til at kunne un-

derskrive med NemID. Jeg sender i dag nævnet en række emails fra folk, som har haft netop dette problem. 

./. Det fremgår direkte af Social- og Indenrigsministeriets egen hjemmeside2, jf. bilag 3, at det er helt i orden, at den samme 

email-adresse bliver indtastet flere gange, så flere personer via den samme email-adresse kan få unikke links til at afgive 

vælgererklæring: 

 

”Hvorfor har jeg fået flere mails med invitation til at afgive vælgererklæring? 

 

Svar: Hvis du har modtaget flere invitationsmails til at afgive vælgererklæring gennem vælgererklæ-

ring.dk, skyldes det muligvis, at et parti har indtastet din e-mailadresse i systemet flere gange. Systemet 

er beregnet til, at flere personer kan afgive hver deres vælgererklæring gennem samme e-mailadresse.  

Vælgererklæring.dk udsender desuden en påmindelse, hvis ikke vælgeren har logget ind og enten har 

afgivet vælgererklæring eller har trukket støttetilkendegivelsen tilbage. Påmindelsen sendes ud 14 dage 

efter den første invitationsmail, og der udsendes kun én påmindelse pr. indtastet e-mailadresse. E-mail-

adressen slettes 35 dage efter indtastningen.” 

 

Når systemet ligefrem er beregnet til, at den samme email-adresse kan indtastes mere end 1 gang, så er der intet mær-

keligt eller kritisabelt i, at vi ikke fra Stram Kurs’ side har fjernet dubletter før indsendelse i den digitale løsning. 

Vi foretager ikke nogen kontrol af de email-adresser vi uploader, men vi er opmærksomme på, at den digitale løsning 

ikke accepterer filer, der indeholder email-adresser med æ, ø eller å. Så hvis disse optræder, så fjerner vi dem. Det sker 

først, hvis den digitale løsning nægter at modtage filen. Ligeledes indeholder den digital løsning en funktion, hvor man 

som parti skal/kan gennemgå indsendte email-adresser, som indeholder, hvad der må anses for åbenlyse tastefejl (fx 

hotmail.con i stedet for hotmail.com). Vi blev i den forbindelse opmærksomme på, at en ugyldig email-adresse var 

indtastet utroligt mange gange, og vi valgte naturligvis at slette email-adressen fra systemet, fordi den åbenlyst bare 

var indtastet for at lave chikane mod os. Det er formentlig den email-adresse, som ministeriet påstår er indtastet 56 

gange. 

Men selv hvis det ikke forholder sig sådan, så lever vi virkelig i en bananrepublik, hvis fx Astrid Krags veninde kan gå ind 

på www.stramkurs.dk og indtaste sin email-adresse 56 gange og på den baggrund formå Valgnævnet at stoppe vores 

indsamling. Vi har, som nævnt, ikke foretaget nogen kontrol vedr. dubletter, da systemet jo ligefrem er beregnet til 

dubletter. Det er udokumenteret, at en medarbejder i ministeriets email-adresse optræder 3 gange, men den eneste 

forklaring på dette er, at han selv (eller en anden) har indtastet email-adressen 3 gange på vores hjemmeside. Det 

fremgår heller ikke af ministeriets svar, at det ikke skulle være tilfældet. Det fremgår jo ligefrem, at han testede syste-

met. Så derfor har han altså indtastet sin email-adressse 3 gange og som konsekvens heraf er hans email-adresse blevet 

indsendt af os 3 gange. Det er helt efter reglerne og ikke noget, som kan give anledning til kritik af Stram Kurs. 

 

 
2 https://valg.sim.dk/valg/digitale-vaelgererklaeringer/spoergsmaal-og-svar-faq/ 

http://www.stramkurs.dk/
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1) Samtykke 

Alle email-adresser er indsamlet på Stram Kurs’ hjemmeside, og samtlige email-adresse er indsamlet i en formular, 

hvoraf det fremgår, at personen giver sit samtykke til, at email-adressen kan indsendes, så personen kan afgive vælger-

erklæring. 

Langt de fleste email-adresser er indsamlet i perioden efter 5. juni 2019, men det kan ikke udelukkes, at nogle få af dem 

er indsamlet før 5. juni 2019. Dette er der absolut intet galt i, for det fremgik ingenlunde på vores hjemmeside, at 

samtykket til at give vælgererklæring var begrænset til førstkommende folketingsvalg. Hvis vi ikke havde opnået opstil-

lingsret til valget den 5. juni 2019 så havde vi fortsat med at indsamle email-adresser. Så der er intet problem med 

samtykke. Det har været meget klart og tydeligt. Der er ikke tale om email-adresser, som vi tidligere har indsendt. 

Det meddelte samtykke må anses at være gældende indtil: 

1) Det trækkes tilbage 

2) Email-adressen er blevet indsendt til www.vælgererklæring.dk 

Det fremgår ikke af ministeriets brev, om medarbejderen nogensinde har modtaget en email fra ministeriet med link til 

at afgive vælgererklæring. Derfor kan vi konkludere, at det har han ikke modtaget. Med andre ord er hans 3 gange 

indtastede email-adresse omfattet af samtykke indtil email-adressen 3 gange blev indsendt til ministeriet. 

Det blev den først den 4. eller 5. december 2019, hvorfor samtykket var gældende indtil da. 

De udeladelser af relevante detaljer, som præger ministeriets brev til Valgnævnet er skammelige. Medarbejderen (eller 

andre) har ikke sendt os nogen besked om, at samtykke var trukket tilbage. 

Astrid Krag anfører, at hun anser det usandsynligt, at Stram Kurs har kunnet indsamle 54.000 email-adresser på ”så kort 

tid”. Fakta taler imod Astrid Krags påstand. I perioden 5. juni 2019 til 4. december 2019 er der forløbet 5 måneder. Dette 

betyder, at hvis man dividerer 54.000 med 5, så er der indsamlet 10.800 email-adresser per måned i gennemsnit. 

I perioden 14. april 2019 til 27. april 2019 (knap en halv måned) modtog Stram Kurs cirka 15.000 vælgererklæringer 

underskrevet med NemID. Det svarer til 30.000 på en måned. Dette skal sammenlignes med de 10.800 efter valget. 

Der er altså tale om, at vi tidligere på en halv måned har modtaget det tredobbelte antal underskrevne vælgererklærin-

ger sammenlignet med de antal email-adresser, som vi efterfølgende har kunnet indsamle. 

Desuden viser alle erfaringer, desværre, at der ikke er en 1:1 konverteringsrate vedr. email-adresser og vælgererklærin-

ger. Det er langt nemmere at få email-adresser indtastet end at modtaget vælgererklæringer underskrevne med NemID. 

Derfor er de 54.000 indtastede email-adresser på ingen måde usædvanlige, men skyldes ganske enkelt, at ministeriet 

har smølet i 5 måneder med at godkende Stram Kurs til på ny at indsamle vælgererklæringer. Denne grove krænkelse 

af demokratiet har medført, at eksempelvis Kristendemokraterne har kunnet nå at indsamle over 8.000 vælgererklæ-

ringer i perioden, hvor ministeriet chikanerede Stram Kurs. 

Stram Kurs indsamling kan kun afbrydes, hvis der er ”begrundet mistanke” om grove retsbrud. Det er en grundløs og 

løgnagtig beskyldning, men jeg må ærligt indrømme, at min tillid til myndighederne efterhånden er på nulpunktet. Re-

geringen og Folketinget har tænkt sig med ethvert middel, lovligt og ulovligt, at forhindre Stram Kurs i at blive opstil-

lingsberettiget igen. Vi har gjort præcis som andre partiet i forbindelse med denne indsamling. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Paludan 
Partileder 

http://www.vælgererklæring.dk/
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P A R T I L E D E R E N S  K O N T O R  
 

Valgnævnet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K  

 

Via e-post til: valg@sim.dk 

 

+ 2 bilag 

 

København den 11. december 2019 

 

Svar på partshøring vedr. indsamling af vælgererklæringer til valg til Eu-

ropa-Parlamentet (sagsnr. 2019 – 9301) 
 

Jeg kan som svar på Deres brev om høring af 9. december 2019 og Deres efterfølgende brev med forlængelse af svarfrist 

til i dag kl. 12.00 hermed på Stram Kurs’ vegne give mine bemærkninger for så vidt angår indsamling af vælgererklærin-

ger til opstilling til Europa-Parlamentet. 

Dette svar behandler ikke indsamlingen vedr. opstilling til Folketinget, idet der er tale om 2 separate indsamlinger, hvor-

for vurderingen af disse naturligvis skal foretageseparat. Af samme grund er vores svar vedr. disse 2 indsamlinger også 

separate. Vores svar vedr. indsamling til Folketinget er tidligere fremsendt. 

./. Vedr. indsamling til Europa-Parlamentet, så fremgår det af indsamlingsformularen, jf. bilag 1, at man ved at indtaste sin 

email-adresse ønsker at støtte vores opstilling til både Folketinget og Europa-Parlamentet. 

Imidlertid blev jeg ved en konsultation med vores IT-ansvarlige efter modtagelse af ministeriets brev af 9. december 

2019 opmærksom på, at formuleringen vedr. Europa-Parlamentet ikke er fremgået af formularen i hele perioden, hvor 

indsamlingen af email-adresser er sket. Det er en beklagelig fejl, som jeg på vegne af Stram Kurs beklager. 

./. Jeg tog straks konsekvensen hera f og meddelte via den digitale løsning samme dag den 9. december 2019 kl. 15.30, jf. 

bilag 2, at vi ønskede at afbryde vores indsamling til Europa-Parlamentet i medfør af vælgererklæringsbekendtgørelsens 

§ 41. 

Jeg anser det usandsynligt, at personer, der ønsker at give vælgererklæring til Stram Kurs vedr. Folketinget ikke også 

ønsker dette vedr. Europa-Parlamentet, men da det naturligvis burde have fremgået utvetydigt af formularen under 

hele indsamlingsperioden, så har jeg straks, relevant og adækvat draget konsekvensen heraf og afbrudt indsamlingen. 

Det betyder, at alle indsendte email-adresser slettes i den digitale løsning. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Paludan 
Partileder 

 
1 § 4. Ønsker et parti at afbryde en indsamling af vælgererklæringer, skal partiet meddele dette til Social- og Indenrigsministeriet 
via den digitale løsning. 
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