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Byrådsmedlem, Kim Kristensen, forlader Dansk
Folkeparti – og tager hele lokalforeningens be-
styrelse med sig. Vanvittig overreaktion, lyder det
fra Dansk Folkeparti på Christiansborg.

tekst MADS BRANDSEN

Dadendaværendenæstformand
forDanskFolkeparti iHerlev,
MetteQwinten, var vidne til
nogle unge ballademagere på
torvet, for hun til tasterne og
dokumenterede deres hærgen på
Facebook.
–Hvor er SSP?Og kan vi snart
intensivere indsatsen her iHer-
levKommune, spurgte hun i op-
slaget, der nu er slettet.
KimKristensen, der erDansk
Folkepartis enestemedlemaf
kommunalbestyrelsen, rystede

på hovedet. Kort forinden var
han endel af det flertal, der ved-
tog yderligere videoovervågning
og indsættelse af et privat vagt-
værn.Det skete efter at kom-
munen var blevet ramt af otte
ildspåsættelser på kort tid.
–Det er da fuldstændig kvajet
at smide ekstra brænde på bålet.
Hvis hun var kommetmed en
løsning, havde det været noget
andet, sigerKimKristensen.
Bestyrelsen forDanskFolke-
parti iHerlev var enig.Mette
Qwintens opslag var uaccepta-
belt, og hunmåtte derfor fjernes

somnæstformand.De indkaldte
derfor til en ekstraordinær ge-
neralforsamlingmed etmistil-
lidsvotummodhende somene-
ste punkt.MetteQwinten trak
sig dog frivilligt – og dermed
begyndte striden for alvor.
DanskFolkepartis øverste ledel-
se påChristiansborg bakkede op
omMetteQwinten, og det blev
dråben forKimKristensen og
resten af bestyrelsen.De valgte
derfor atmelde sig ud af partiet,
ogKimKristensen fortsætter
resten af valgperioden som løs-
gænger.Han er fortørnet.
– Det siger mig, at vi ikke er
kommet et skridt videre. Poul
Nyrups ord om, at vi ikke er
stuerene, er jo rigtige. Ledel-
sen har åbenlyst ikke sat sig
ind i sagen, siger KimKristen-
sen, der ifølge eget udsagn flere
gange har forsøgt at få Kristian
Thulesen Dahl i tale.

Strid om Facebook-opslag
udraderer DF i Herlev
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DF: Mette er offeret
I Dansk Folkeparti er det dog
organisationskonsulent, Steen
Thomsen, der tager sig af de
organisatoriske opgaver, her-
under uro i byrådene. Han har
en noget anden udlægning af
episoden på Bangs Torv. Mette
Qwinten blev angiveligt både
truet og spyttet på, mens kære-
sten fik vand ud over sig.
– Vi giver hende fuld opbak-
ning og sender hende en buket
blomster. Det er fair nok, hvis
Kim og bestyrelsen ikke er eni-
ge i vores håndtering, men jeg
synes, det er en vanvittig over-
reaktion, siger Steen Thomsen.
Er der plads til den uenighed i
DanskFolkeparti?
– Ja, det er der.Men vi forstår ik-
ke, atKimKristensen og besty-
relsen ikke kan se, hvemder er
offeret her, siger SteenThomsen.
Tilbage hosKimKristensen
vækker detærgrelse, at det nu
kommer til et brudmedDansk
Folkeparti.
– Medlemmer er blevet smidt
ud for ting, der er mindre end
det her. Vi forstår slet ikke, at
man ikke har set det her som
et tab, og at man ikke kan se, at
det lokalt ikke var en god be-
slutning, siger han.
Men sådanmåtte det være. Til
gengæld samarbejder han og den
tidligere bestyrelse stadig, så
han ikke er helt alene omdet po-
litiske arbejde.Hvad fremtiden
byder, ved han endnu ikke.
–Vimå se, hvad der kommer til
at ske. Det kan jeg ikke på nuvæ-
rende tidspunkt sige noget om.
Alt er sket så hurtigt, siger han.
Ifølge Steen Thomsen vil der
snarest blive indkaldt til en
ekstraordinær generalforsam-
ling med henblik på at vælge en
ny bestyrelse, ligesom der også
snart skal vælges spidskandi-
dat til kommunalvalget næste
år. En post, somMette Qwin-
ten har udvist interesse for. •
mdbr@kl.dk

Dansk Folkeparti mister
endnu et kommunalbe-
styrelsesmedlem, der

trækker sig i protest mod
formand Kristian Thule-

sen Dahl og partiledelsen
på Christiansborg.
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