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Bodegaejer lokkede med gratis
øl i demokratiets tjeneste
På bodegaen
Gadespejlet var
der i går gratis øl
til alle, der stemte
til folketingsvalget:
- Valget skal være
festligt
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HERNING Røgen var tyk, og stemningen var god på den brune bodega
Gadespejlet i går.
På den måde var alt, som det plejer,
men noget var alligevel anderledes.
I bagerste hjørne stod en rimeligt
klaustrofobisk stemmeboks. Dertil
kom en stemmeurne (en sammentapet Bauhaus-papkasse), og overalt
i værtshuset var der pyntet med flag
og balloner, ligesom den røde løber var
rullet ud.
Indehaver Margit Blæsbjerg er nemlig vild med valg, og derfor har hun
besluttet at arrangere sit eget ultralokale valg.
- Konceptet er, at man først skal afgive sin »officielle« stemme. Derefter
kommer man ind på Gadespejlet, og
deltager i mit »uofficielle« valg, og derefter nyder man en gratis Rød Tuborg
eller en Blå Thor, siger Margit Blæsbjerg.
- Valget skal være festligt, og jeg
vil med mit lille, personlige valgevent
gerne sætte fokus på vigtigheden i at
få afgivet sin stemme. I min verden har
man faktisk ikke lov til at brokke sig,
hvis man ikke gider gøre brug af sin
demokratiske ret - og pligt, fortæller
Margit Blæsbjerg.

FV19
intet bliver overladt til tilfældighederne.
- Der har været valgtilforordnede på,
som har udleveret stemmesedlerne,
og der har været vagt på ved stemmeboksen, så der ikke kan snydes eller stemmes flere gange, fortæller Ole
Boie Jessen.
Optællingen tog cirka 45 minutters
tid, men så var alle sedler også vendt
og drejet.
Endda den enkelte brevstemme,
der er blevet sendt ind til den festlige
adresse på Østergade.
Men hvad blev resultatet så? tænker
du nok. Og rent faktisk er Gadespejlets
lille exit poll da måske også mere værd
at lægge mærke til end som så.

Sikkerheden i top
Præcis klokken 20.00 ringede bodegamutteren med en lille guldklokke. En
handling, der normalt er lig med en
omgang, når den bliver udført på et
værtshus.
Onsdag var der dog en ekstra mening med ringeriet.
- Er der flere, der ønsker at afgive
deres stemme? Valghandlingen på
Gadespejlet er afsluttet! lyder det fra
Margit Blæsbjerg, og derefter begynder optællingsarbejdet.
Og det skal gå ordentligt til.
- Er du sød lige at fjerne din pibe fra
bordet? bliver der spurgt, og derefter
går lægesekretær Ilse Gade og i særdeleshed revisoruddannede Ole Boie
Jessen i gang.
Med hurtige hænder voksede bunkerne, og Ole Boie Jessen fortæller, at

Rammer rigtigt hver gang

|| Det endelige resultat.

Det fortæller Tom Mouritzen, som
spændt fulgte resultatet fra baren.
Det har herningenseren gjort siden
2013, hvor Gadespejlet første gang
holdt valgfest.
- Det er blevet en tradition lige at

|| Margit Blæsbjerg afslutter
valghandlingen på værtshuset
Gadespejlet, hvor hundredvis
af gæster i løbet af dagen
valgte mellem blå og rød blok
- og mellem Blå Thor og Rød
Tuborg.

skulle ned og se valget på spejlet. De
andre gange har resultatet ligget rimelig tæt på det rigtige, og klientellet
på et værtshus afspejler også meget
godt den brede befolkning. Jeg synes,
det er et fantastisk arrangement, der
skaber en masse interesse for valget,
siger Tom Mouritzen, og i år blev det
til en klokkeklar rød sejr.
Præcis ligesom det »rigtige« valg.
Hele 38 procent stemte på Socialdemokratiet, som blev klart størst efterfulgt af Venstre, som fik omkring hver
fjerde stemme.
Bemærkelsesværdigt var det også,
at Stram Kurs kom over spærregrænsen med 2,4 procent af stemmerne,
som Alternativet, Klaus Riskær Pedersen og Kristendemokraterne til
gengæld var langt fra.
Kun en enkelt værtshusgæst havde
formået at lave en ugyldig stemme.
Lidt imponerende, at der ikke var flere
i den kategori, i og med at flere af de
små krydser sandsynligvis er sat med
en dejlig høj promille.

