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Det er Store Landsmøde-weekend. Kristian Thulesen Dahl holdt en tale, som Mette Frederiksen på lange
stræk lige så godt kunne have holdt – og omvendt. De to bliver ved med at flirte, men samtidig siger Tulle, at
han vil i regering med Lars Løkke, som han i øvrigt ikke rigtig gider at lave politik med. Ved DF-formanden

overhovedet, hvad han vil – eller er bukserne ved at revne? Det forsøger vi at give et svar på i samme
weekend, hvor både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de Radikale holder deres landsmøder.

Thomas Qvortrup stiller spørgsmålene. Politisk kommentator Henrik Qvortrup har svarene.

Thomas Qvortrup er en erfaren journalist og radiovært. Han har været vært på Gomorn P3, Nova Morgen samt
Nyhedsministeriet på det nu hedengange TV2 Radio. Han har været politisk reporter på Christiansborg og
derudover arbejdet som redigerende journalist i en årrække på Berlingske. Thomas har skrevet tre romaner,

"Tæt på paradis", "Delvecchios dom" og "Mellem venner" – alle udgivet på Gyldendal.

Henrik Qvortrup er en landets mest erfarne politiske kommentatorer. Han har arbejdet med politisk
journalistisk på Jyllands-Posten, Berlingske, Ekstra Bladet og BT. Politisk redaktør på TV2 frem til 2014, da
Se og Hør-sagen tvang ham væk. I dag har han sit eget politiske interview-program på DK4. Og i samarbejde
med Metroxpress driver han det politiske site "dagensQ". Henrik har skrevet flere bøger. Blandt andre –
sammen med med Niels Lunde – en biografi om Poul Nyrup Rasmussen. I 2014 udgav han selvbiografien

"Q", og i 2015 kom "Tre år ni måneder tre dage" om Thorning-regeringen.
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