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HC Molbech (Hans Christian Molbech)
hcmolbech@alternativet.dk

Folketingskandidat i Storkreds Østjylland siden 2016
Byrådskandidat i Aarhus til kommunalvalget i 2017
Folketingskandidat til folketingsvalget i 2019

Politiske profiler:
AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/user/8720 
Paqle: https://www.paqle.dk/p/hans-christian-molbech/38360 
TV2: https://www.tv2ostjylland.dk/profil/hans-christian-molbech 
Altinget: https://www.altinget.dk/kandidater/ft19/689-hc-molbech 

Cand.mag. i Informationsvidenskab, supplering på Statskundskab.
Født i Herning i 1976 og vokset op på en gård ved Vestjyllands Højskole nær Ringkøbing.
Flyttede til Aarhus for at studere i 1997 og bor i Aarhus (er dog ved at flytte).
Humanist, musiker, selvstændig, vegetar og naturelsker.

Tidligere underviser, kommunikationsansvarlig, it-konsulent, projektchef og meget mere, bl.a. på 
Folkeuniversitetet. Arbejder i dag som selvstændig i virksomheden Aulos, der primært laver 
musikmanagement. Stor erfaring fra kultur- og foreningsverdenen. Kan ofte opleves som sanger og 
middelaldermusiker. Har haft mange tillidsposter som formand og kasserer for kulturelle foreninger.

Motivation

Jeg har været opstillet i hhv. Aarhus og Østjylland de sidste to valgkampe, men faktisk har jeg lige 
siden jeg første gang blev valgt som kandidat til et opstillingsmøde, overvejet om jeg skulle stille op
i Storkreds Vestjylland i stedet, da jeg jo er vestjyde. Desuden pendler jeg for tiden meget mellem 
Aarhus og Herning-egnen hvor min kæreste bor. Jeg rejser meget pga. mit arbejde, men vil helt 
sikkert komme til at være meget på de kanter fremover (vi har en baby på vej), og når jeg engang 
får solgt min lejlighed i Aarhus, ender jeg nok også med at bo længere vestpå. 

Derudover synes jeg at det er vigtigt at vi har kandidater nok i hele landet, også i områder hvor vi 
traditionelt ikke får så mange stemmer. Og lige på det punkt tror jeg, at jeg med min kandidatprofil, 
opvækst og baggrund godt kan få nogle ekstra stemmer hevet ind til os.

Hvad er de tre vigtigste emner for dig?
Vi skal have gennemført hele vores politik og få sat gang i en total omstilling af samfundet, så at 
køre med tre emner eller personlige mærkesager som de vigtigste, har jeg altid haft svært ved. Ved 
sidste folketingsvalg var det også forskelligt hvordan mærkesager blev anvendt af medierne, så jeg 
skrev og sagde derfor også nogle forskellige mærkesager alt efter situationen. 

Jeg kan selvfølgelig godt fyre tre mærkesager af på kommando hvis jeg får en mikrofon stukket i 
hovedet og har 10 sekunder til at svare, men min oplevelse er at det giver anledning til meget bedre 
samtaler at vende den om, og spørge folk hvad de synes, det burde være. Det var præcis den 
demokratiske inddragelse og ønsket om at bryde med systemisk vanetænkning, der tiltrak mig ved 
Alternativet lige fra starten.

Derfor vil jeg også her tillade mig at være lidt på tværs og ikke skrive mine tre vigtigste emner. Jeg 
vil i stedet sige, at jeg har været med i udviklingen af Alternativets politik for kultur, it, teknik & 



miljø, religion, ligeværd og integration, freds- og international politik og en hel del mere. Omsat til 
klassiske ordførerskaber for de ting, jeg nok ved mest om: skat, økonomi, arbejdsmarked, 
EU/international politik, kultur, kirke, it, ligeværd, natur, landbrug/fødevareproduktion og transport.

Men hvis du meget gerne vil læse om mine mærkesager, så se mere på mine politiske profiler (følg 
links ovenfor eller google HC Molbech + AlleOs, Paqle, TV2 eller Altinget, så skulle du gerne finde
dem). Der kan du læse meget mere, og se hvad jeg har ført valgkamp på tidligere.

Hvilken form for opbakning forventer du fra dit bagland (f.eks. Alternativets medlemmer, 
kandidatudvalget osv.)?

Jeg mener ikke at jeg som kandidat er i en rolle, hvor jeg kan forvente noget fra andre. Min rolle 
som kandidat er først og fremmest at være en god repræsentant for Alternativet og formidle vores 
politik, drømme og visioner for et mere demokratisk, socialt, økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtigt samfund. Hvis jeg dermed kan inspirere andre til at følge og få opbakning fra folk, der 
gerne vil hjælpe og støtte op, er det alle tiders. Men jeg forventer ikke opbakning. Min måde at vise 
lederskab er at gå forrest, motivere og inspirere.

Hvad er vigtigt for at skabe en godt teamånd blandt kandidaterne og holde fokus på sagen?
Noget så simpelt som at man får en god rutine med at mødes jævnligt, gerne med videomøder, så vi 
sparer transporten. Det er ikke så aktuelt, når der er lang tid til næste valg, men når det nærmer sig, 
er det min erfaring, at man næsten ikke kan få møder nok presset ind i kalenderen. Og de er vigtige, 
også selvom man til nogle møder ikke bruger andet end 10 minutter på at høre alle sige, at der ikke 
er sket noget særligt siden sidst. Derudover er det en rigtig god idé at mødes fysisk og få lagt en 
overordnet slagplan og få fulgt op på den engang i mellem sammen med kandidatudvalget, og hvem
man ellers har til at hjælpe med kampagne- og kandidatarbejde. Altså at få noget rutine, jævnlige 
møder og god løbende kommunikation, så man ikke føler at man sidder og kører sit eget 
kandidatshow helt alene.

Hvor meget energi, ressourcer og tid har du mulighed for/ønsker du at bidrage med?
Jeg har stort set holdt pause med politik siden sidste valg, og nu hvor der ikke er et folketingsvalg 
lige om hjørnet, kommer mit engagement nok til at ligge på lidt lavt blus, da jeg vil prioritere 
familie og arbejde. Men jeg vil gerne hjælpe til ved kommunalvalget næste år, og være med hvor 
det ellers giver mening. Jeg er oprindelig fra Herning/Ringkøbing-egnen, og kender Vestjyllands 
Storkreds rigtig godt. Jeg har dog boet i Aarhus siden studietiden og været opstillet i Østjylland, så 
jeg tænker at den vigtigste opgave for mig i starten må være at lære medlemmerne og storkredsen 
bedre at kende. Så jeg vil prøve at komme til hvad jeg kan af møder, og så kan det også sagtens 
tænkes at jeg selv kommer til at arrangere noget. Jeg arbejder som selvstændig og kan med lidt 
planlægning i rimelig høj grad selv styre hvornår og hvor meget, jeg arbejder, så når vi engang 
kommer til valgkamp, skal jeg nok være der med fuld styrke.

Hvilke emner er væsentlige for at være folketingskandidat i dit lokalområde?
Jeg har oplevet mange andre kandidater føre folketingsvalgkamp på lokale emner, eller med 
argumenter som at man skal stemme på dem, for at få en lokal stemme fra området stemt ind på 
borgen. Det mener jeg helt ærligt er noget fis. Jeg mener ikke at man bliver valgt til Folketinget for 
at repræsentere en landsdels lokale mærkesager, men først og fremmest for at lave lovgivning, der 
er gældende for hele landet. Jeg kan godt tale om at jeg synes det er en god idé at styrke den lokale 
brintproduktion i Herning ved at investere i brinttog i stedet for dieseltog, eller om hvordan vi får 
omlagt fødevareproduktionen med færre svinefarme og lignende emner, jeg er sikker på, der nok 
skal skabe god debat. Jeg mener dog at det er vigtigt at holde fast i at det er en omstilling af hele 
samfundet, der er målet. Derfor bør der fokuseres på hvad de kandidater, der vælges til Folketinget 
kan gøre ved det, mere end at tale om emner, der er vigtige i lokalområdet, og som man som MFer 
formentlig ikke kan gøre noget ved alligevel, fordi myndigheden ligger hos kommune eller region.


