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ind i sin regering for at undgå at blive væltet 
af Anders Samuelsen, der insisterede på at få 
topskattelettelser af statsministeren, selv 
om der ikke var � ertal for det i Folketinget.

I efteråret 2017 og frem til vinteren 2018 
måtte Løkke atter gennemleve en lang og 
destruktiv krise, da LA insisterede på at få 
vedtaget en skattereform, selv om der heller 
ikke i denne omgang var � ertal for planen. 

Forløbet endte i en ydmygelse af LA- 
ledelsen, men slog undervejs også store skår 
af blå blok som helhed, der i månedsvis lå i 
indbyrdes krig i stedet for at � nde sammen 
om resultater.

F
ølger man det indre liv i regeringen i 
dag, er det ikke svært at � nde 
ministre fra Venstre og de Konserva-
tive, som er dødtrætte af de mange 
diskussioner med LA-ministre, der 

konstant forsøger at presse regeringsudspil i 
en mere liberal retning, som der åbenlyst 
ikke er � ertal for, og som alene vil øge 
afstanden til DF.

Sammenligner man de tre store partiers 
politik, er der betydelige berørings� ader på 
afgørende politiske felter. Der er også 
markante forskelle, men fællesmængden er 
ofte større i blokken af folkepartier – end 
med f.eks. Liberal Alliance og Det Radikale 
Venstre.

Set i det lys kan visionen om en forbrød-
ring mellem folkepartierne begynde at tone 
frem som en reel mulighed, og det hører 
med til historien, at de tre partier allerede 
har stor erfaring med at indgå i store og 
vigtige forlig i fællesskab, hvad enten vi 
taler om økonomiske reformer eller indret-
ningen af udlændinge-, asyl- og integrati-
onspolitikken.

M
ed Mette Frederiksens 
beslutning om at forsøge at 
danne en ren S-regering efter 
næste valg – uden de 
Radikale – er der sat gang i et 

nyt opbrud i dansk politik.
I S-lejren håber man at kunne forme 

en adræt og � eksibel mindretalsregering, 
der vil kunne samarbejde bredt i 
Folketinget, og som i samme ombæring 
vil kunne gøre sig fri af det jerngreb, som 
de Radikale ofte har holdt Socialdemo-
kratiet i.

Det interessante er, at de samme 
tanker tænkes i Dansk Folkeparti. Her 
har man med glæde taget imod meldin-
gen fra S, for når DF-formand, Kristian 
Thulesen Dahl, i dag ser ud over Folke-
tingets mange partier, drømmer han om 
at lave solid politik på midten i et tæt 
samspil mellem landets tre store 
folkepartier – S, V og DF. Han er træt af, 
at yderpartierne efter hans mening har 
alt for stor ind� ydelse, selv om de ikke 
har ret mange mandater eller særlig stor 
opbakning i befolkningen.

Kristian Thulesen Dahls modvilje mod 
yderpartierne omfatter både partier som 
de Radikale og Alternativet til venstre 
side af folketingssalen – primært fordi de 
vil en anden udlændingepolitik – men 
han vil også gerne stække Liberal 
Alliances ind� ydelse yderligere. 

Efter DF-lederens opfattelse forsøger 
Anders Samuelsen & Co. at gennemtvin-
ge en liberal dagsorden, som størstede-
len af danskerne ikke efterspørger.

Uden at underkaste sig nogen form for 
diplomatisk konduite har Kristian 
Thuelsen Dahl af samme grund og i fuld 
o� entlighed erklæret, at det vil være 
godt, hvis de Radikales ind� ydelse 
begrænses, og i forbindelse med 
fejringen af grundlovsdag opfordrede 
han også statsminister Lars Løkke 
Rasmussen til at sende LA ud af regerin-
gen ved næste valg.

I 
Venstre er man ikke tilbøjelig til at 
gå ind i denne diskussion, for man 
kan selvfølgelig ikke højlydt 
begynde at debattere, hvorvidt 
Anders Samuelsen, Simon Emil 

Ammitzbøll-Bille og de øvrige LA-mini-
stre skal vippes ud af regeringen efter 
valget – hvis Løkke vel at mærke får 
mulighed for at fortsætte i Statsministe-
riet.

Men det tankevækkende er, at 
centrale politikere langt ind i Venstre 
udmærket kan følge logikken i Thule-
sens tankegang. I efteråret 2016 måtte 
Løkke som bekendt bede LA om at træde 
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V og S slæber 
rundt på en histo-
risk bagage af ben-
hårde magtkampe 
og en stålsat vilje 
til at være parti-
erne, der leverer 
statsministeren.

Men man skal ikke lade sig narre. For 
reelle skillelinjer skærer sig fortsat ned 
mellem de tre partier. 

Man skal heller ikke tage fejl af, at V og S 
slæber rundt på en historisk bagage af 
benhårde magtkampe og en stålsat vilje til 
at være partierne, der leverer statsministe-
ren. Og som bekendt vil der ikke være 
plads til både Løkke og Frederiksen i 
Statsministeriet på én gang.

Selv om det skete for årtier siden, ligger 
det også stadig i DNAet hos mange 
Venstrefolk og socialdemokrater, at et 
tidligere stort anlagt forsøg på at samar-
bejde gik grueligt galt.

D
a visionære politikere fra begge 
partier dannede SV-regeringen i 
1978 – med Anker Jørgensen som 
statsminister – holdt eksperi-
mentet mindre end et år, og 

undervejs var samarbejdet præget af 
mistro, som slet ikke � ugtede med de 
grandiose tanker bag regeringskonstruk-
tionen. 

For selve ideen om at gå sammen 
handlede i sin essens om, at de to partier 
med hver deres stærke bagland i ryggen – 
arbejderne og bønderne – skulle � nde 
sammen for at tackle Danmarks alvorlige 
økonomiske udfordringer i slutningen af 
1970erne.

Siden har lysten til en gentagelse 
kunnet ligge på et lille sted.

Med Kristian Thulesen Dahl i rollen som 
den ind� ydelsesrige strateg kan det 
imidlertid ikke udelukkes, at de tre store 
partier vil rykke tættere på hinanden, 
hvad enten Løkke fortsætter som rege-
ringschef eller Mette Frederiksen bliver ny 
statsminister med et presserende behov 
for at � nde nye alliancepartnere.

Samarbejdet vil næppe udfolde sig 
inden for et fælles regeringsprojekt – det 
har ingen fantasi til at forestille sig på 
nuværende tidspunkt – men vil kunne 
udvikle sig inden for for nøgleområder 
som økonomi, velfærdsreformer og 
udlændingepolitik.

Sker det, vil det ikke alene være endnu 
et tegn på, at den radikale guldalder i 
dansk politik fortaber sig. Det vil også 
være et signal om, at andre � øjpartier som 
f.eks. Liberal Alliance, Alternativet eller 
Nye Borgerlige – som meget vel kan blive 
det næste nye parti i Folketinget – vil få 
markant sværere ved at lægge politisk pres 
på de store folkepartier i fremtiden.

For Kristian Thulesen Dahl vil dette 
være et politisk drømmescenarie.

Thomas Larsen er Berlingskes 

politiske kommentator 

DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil 
gerne i regering med statsminister Lars 
Løkke Rasmussens Venstre efter næste 
folketingsvalg – men den store drøm kan 
være at � nde melodien i et trekløver, hvor 
også S-formand Mette Frederiksen er med. 
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Han henviser særligt til eksempler på, at 
LA-folketingsmedlemmer er blevet stillet frit, 
når der skulle stemmes i folketingssalen.

»Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestil-
le mig, at vores folketingsgruppe skulle stem-
me imod en regering, vi selv sidder i. Det vil 
være en umulighed,« siger han.

Omvendt vil Søren Espersen ikke på forhånd 
afvise et regeringssamarbejde med de Konser-
vative:

»Jamen, de Konservative har vi egentlig et 
godt samarbejde med. Det tror, jeg sagtens 
ville kunne hænge sammen.«

LA: Ingen ømme tæer
Hos Liberal Alliance understreger politisk ord-
fører Christina Egelund, at det står Thulesen 
Dahl frit for at gøre sig forestillinger om for-
skellige regeringskonstellationer efter næste 
valg.

Hun kalder det »realistisk«, at de to partier 
kan arbejde sammen:

»Betyder det, at vi er enige om alt? Nej, det 
gør det ikke, men LA har ingen ømme tæer 
over, hvem vi arbejder sammen med,« siger 
Christina Egelund.

De Konservative roser Thulesen Dahl for 
med sin melding at vise sig indstillet på at ta-
ge et regeringsansvar. Udgangspunktet for de 
Konservative er dog utvetydigt at fortsætte 
regeringssamarbejdet med Venstre og Liberal 
Alliance, understreger gruppeformand Mette 
Abildgaard.

»Men der er rigtig meget, der kan ændre sig 
frem mod et folketingsvalg og ikke mindst ef-
ter et valg. Vi har ikke nogen borgerlige par-
tier, vi ikke kunne sidde i regering med. Vi har 
et godt samarbejde med Dansk Folkeparti i det 
daglige,« siger Mette Abildgaard.


