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DF ved du ikke, hvor du har 

Tvivlen er efterhånden karakteristisk for DF, der under Kristian Thulesen Dahls 

ledelse er blevet sværere at få hold på end et stykke våd håndsæbe. 

Det vakte betydelig opsigt, da Dansk Folkeparti (DF) i 2013 gik ind i forliget med den daværende 

SRSF-regering om Togfonden DK, der skal investere 28,5 mia. kr. i ny og opgraderet 

jernbaneinfrastruktur og realisere timemodellen, som vil skære en tredjedel af rejsetiden af mellem 

de store byer. 

Hvorvidt forliget om Togfonden fortsat eksisterer, er omgærdet med stor usikkerhed, eftersom DF’s 

transportordfører, Kim Christiansen, i weekenden har ladet forstå, at hans parti ikke længere støtter 

en ny ... 

Vil du læse det hele? 

 

Fysiske avis: (LÅST) 
Slingrefise 

 

Det vakte betydelig opsigt, da Dansk Folkeparti (DF) i 2013 gik ind i forliget med den daværende SRSF-

regering om Togfonden DK, der skal investere 28,5 mia. kr. i ny og opgraderet jernbaneinfrastruktur og 

realisere timemodellen, som vil skære en tredjedel af rejsetiden af mellem de store byer. 

 

Hvorvidt forliget om Togfonden fortsat eksisterer, er omgærdet med stor usikkerhed, eftersom DF’s 

transportordfører, Kim Christiansen, i weekenden har ladet forstå, at hans parti ikke længere støtter en ny 

jernbanestrækning mellem Aarhus og Horsens eller en jernbanebro over Vejle Fjord. 

 

Præcis de to investeringer er afgørende for at kunne realisere timemodellen, men i skrivende stund aner 

ingen, om DF har opsagt forliget om Togfonden, eller hvorvidt der er tale om endnu en omtåget udtalelse 

fra Kim Christiansen. 

 

Tvivlen er efterhånden karakteristisk for DF, der under Kristian Thulesen Dahls ledelse er blevet sværere at 

få hold på end et stykke våd håndsæbe. 

 

I den forgangne uge meldte næstformand Søren Espersen ud, at DF støtter Margrethe Vestagers kandidatur 

til posten som formand for EU-Kommissionen, hvis hun måtte blive bragt i spil. Få timer senere blev han 

undsagt af de øvrige medlemmer af partitoppen. 

 

Tilsvarende da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lancerede forslaget om en differentieret 

pensionsalder, der skal tilgodese »de nedslidte«. Som det er blevet sædvane for S-formanden, er forslaget 

ukonkret, og når der bliver spurgt ind til det, sender hun sine stikirenddrenge i byen for at bortforklare den 

manglende substans. Ikke desto mindre erklærede Kristian Thulesen Dahl sig straks parat til at støtte 



forslaget – selv om han lige så lidt som andre aner, hvad det går ud på. 

 

Ingen har udtrykt det mere præcist end medlem af Velfærdskommissionen, professor Jørn Henrik Petersen: 

»Tanken om at differentiere pensionsalderen er så indlysende rigtig, rimelig og retfærdig. Den er bare 

fortvivlende svær at omsætte til virkelighed.« 

 

Om denne sandhed er dæmret for DF-formanden, skal være usagt, men pludselig har han igen skiftet kurs 

og klandrer nu Socialdemokratiet for at tænke mere på stemmeoptimering og valgkamp end på de 

nedslidte. 

 

Undskyld, men hvad gør DF selv? 

 

Siden Kristian Thulesen Dahl bebudede det paradigmeskifte, der skal placere DF i samme centrale rolle, 

som De Radikale historisk har haft, og lancerede det tætte samarbejde med Socialdemokratiet, som 

nærmest har fået DF-formanden til at ligne Mette Frederiksens logrende skødehund, er vælgerne begyndt 

at vende partiet ryggen. Forleden viste en meningsmåling, at DF’s mandattal i Folketinget ville dykke fra 37 

til 28, hvis der var valg nu. Med andre ord ville hvert fjerde medlem af folketingsgruppen ryge ud af 

Folketinget. 

 

Nok skal man ikke tage meningsmålinger for mere end øjebliksbilleder, men da mønsteret er det samme i 

andre nylige målinger, er der ingen tvivl om, at Kristian Thulesen Dahls slingrekurs er overordentlig kostbar. 

 

Dermed er vi tilbage ved Togfonden. 

 

Det ene øjeblik mener DF, at Danmark skal have en jernbane, der er det 21. århundrede værdig, for det 

næste øjeblik at mene, at det er helt i orden med en jernbane, som selv et udviklingsland ikke ville være 

bekendt. SF’s tidl. formand Gert Petersen talte i sin tid om »de radikale slingrefise«. 

 

Præcist samme udtryk kan man i dag bruge om DF. 


