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»Politik er blevet strategi, taktik og 
spin, og det er slet ikke mig.«

Kim Qvist er helt klar i mælet, når 
han skal forklare, hvorfor han træk-
ker sig efter otte år som folketings-
kandidat, og hvorfor han efter seks 
år i en kommunalbestyrelse ikke har 
mod på flere runder i lokalpolitik.

Kim Qvist har livserfaring, skar-
pe meninger og er mere robust end 
de fleste. Han kunne derfor være et 
pænt tilskud til dansk politik. Men 
nej, nu siger han stop.

»Jeg mener faktisk også, at jeg bed-
re kan påvirke udviklingen i samfun-
det med det, jeg gør nu,« siger Kim 
Qvist, der har købt Topkærgaard i 
landsbyen Kasted og fremover vil fyl-
de tiden med økologi, socialøkonomi 
og arbejde med mennesker.

Gården med de 46 hektar jord skal 
lægge rum til mange forskellige pro-
jekter. Grise, lam, høns og køer sik-
rer den nye gårdbutik alt fra æg til 
lammesteg, koteletter og oksekød. 
Grøntsagerne kommer fra marker 
uden gift, pesticider og kunstgød-
ning, og for dem, der selv har lyst til at 
få jord under neglene, vil Kim Qvist 
oprette haver, hvor folk kan dyrke de-
res egne grøntsager.

Plads til mangfoldighed
Kim Qvist forventer, at Topkærgaard 
vil blive arbejdsplads for folk, der er 
langt fra arbejdsmarkedet, en socio-
økonomisk virksomhed med plads 
til folk i skånejob, sårbare menne-
sker og ikke mindst krigsveteraner 
med PTSD.

Forståelsen for dem, der har det 
svært, har Kim Qvist fået med hjem-
mefra.

»Jeg er har fået socialt arbejde ind 
med modermælken. Allerede som 
treårig flyttede jeg ind i en funkti-
onærbolig på Kragskovhede Stats-
fængsel, fordi min far skulle under-
vise fangerne, og senere gik turen til 
fængslet i Horserød,« fortæller Kim 
Qvist.

Omgivet af mænd i blå fangedrag-
ter lærte han, at man ikke alene skal 
vurdere folk på deres gerninger, men 
også forsøge at forstå, hvorfor deres 
liv har udviklet sig, som det har.

»Jeg følte en social indignation og 
blev tidligt socialt bevidst,« siger Kim 
Qvist, der som ung måtte en tur om-
kring SF, før han fandt det parti, der 
bedst kunne matche hans holdnin-
ger.

Op og ned i politik
Selv om Kim Qvist ved sidste folke-
tingsvalg var kandidat for Socialde-
mokraterne i Aarhus Vestkredsen, 
begyndte hans politiske karriere i 

Sønderjylland, hvor han i mange år 
sammen med sin hustru, Lene, drev 
et socialpædagogisk opholdssted og 
senere blev forstander for Ehlers-
hjemmet, et bosted for udsatte børn 
og familier.

Med sin baggrund som lærer, vi-
dereuddannelse i ledelse, virksom-
hedskonsulent og med flere tillids-
poster på cv’et var han et oplagt valg 
som socialdemokratisk kandidat til 
byrådet i Haderslev.

»Min far havde siddet i Folketinget 
i mange år, og begge mine forældre 
sad i kommunalbestyrelsen, så jeg 
har oplevet, at de tog af sted hver af-
ten. Derfor ventede jeg til en sen al-
der, før jeg sprang ud som politiker,« 
siger Kim Qvist.

Trods en placering langt efter de 
gamle politikere, sprængte han li-
sten og kom i byrådet.

Her stod han fadder til den såkald-
te Haderslev-reform, der så børns op-
vækst og skolegang som et samlet he-
le. En reform, der udløste stor debat 
og modstand fra skolefolket, og som 
kostede den 52-årige politiker man-
ge stemmer.

»Jeg har set, hvad det betyder at bli-
ve marginaliseret, derfor var det vig-
tigt, at der blev en samlet social ind-

sats for børn og unge. Tidligere var 
der ingen sammenhæng, og jeg er 
stadig stolt af reformen,« siger Kim 
Qvist.

To gange har han stillet op til folke-
tingsvalg uden at opnå valg. 

»Jeg var oppe mod kendte kræfter, 
og jeg fik et vink med en vognstang 
om, at den måde, jeg ønsker at udvik-
le samfundet på, ikke kunne samle 
stemmer,« erkender Kim Qvist.

Ryster ikke på hånden
Der skal dog mere end skuffende 
valgresultater til at ryste Kim Qvist. 
Han betegner sig selv som et egetræ, 
der ikke blafrer i vinden. Denne styr-
ke fik han brug for, da sønnen Nikolaj 
som 12-årig blev ramt af en aggressiv 
form for leukæmi. 

»Vi fik en enestående behandling 
på Skejby, jeg har aldrig mødt noget 
lignende,« fortæller Kim Qvist, der 
sammen med sin kone også skulle 
have overskud til de to mindre sø-
skende, Sille og Jonatan.

Efter den langstrakte behandling 
så familien hinanden i øjnene.

»Vi lærte tre ting. At enhver svær 
situation kan vendes til noget po-
sitivt, at vi var blevet robuste, og at 
man skal huske at leve og realisere 

sine drømme,« siger Kim Qvist. 
Han drømte om at bygge et halm-

hus med udsigt over fjorden, og 
hans kone ville gerne have et øko-
logisk supermarked på gågaden i 
Haderslev. Begge dele blev til virke-
lighed, og fremtiden så lys ud, indtil 
Nikolaj pludselig fik et tilbagefald. 
En knogle marvstransplantation på 
Rigshospitalet var eneste mulighed, 
og familien måtte igen dele sin tid 
mellem hjem og hospital.

I dag er Nikolaj 26 år, helt rask, er 
lærerstuderende og går ligesom sin 
far op i sport, sundhed og ernæring.

I pagt med naturen
Kim Qvist har altid været tæt på 
landbruget. Først i ferierne hos fa-
milie i det sønderjyske, siden som 
økologisk fritidslandmand og se-
nest som forstander på Kalø Økolo-
gisk Landbrugsskole.

»Jeg blev optaget af økologi midt 
i 80’erne, fordi jeg havde en dybfølt 
interesse for naturen. Jeg undrer mig 
over, at vi som mennesker er herske-
syge og manipulerer med naturen og 
har en trang til at score penge på alt,« 
revser Kim Qvist.

»Hvorfor skal vi ad kunstig vej bru-
ge gift og behandle vores husdyr una-

turligt?« spørger landmanden og lo-
ver, at drikkevandet i Kasted og om-
egn nu bliver fri for mødet med gift 
og kunstgødning.

Topkærgaard bliver en fuldtids-
beskæftigelse for Kim Qvist, der for-
lod forstanderjobbet på Kalø efter 
at have fusioneret skolen med Viden 
Djurs.

Arbejde og fritid smelter sammen, 
selv om landmanden drømmer om 
at kunne få tid til at spille fodbold 
med ældre mænd og drenge i Kasted.

Sport har altid fyldt meget i Kim 
Qvists liv. Han har været professionel 
håndboldspiller og træner på Færø-
erne, og han kan sammen med sine 
tidligere holdkammerater fra Kol-
ding smykke sig med en titel som 
europamester i veteranhåndbold. 
Danmarksmester har han aldrig væ-
ret, det overlader han til sin kone, der 
i 80’erne blev dansk mester sammen 
med AIA-Tranbjerg.

»Jeg tager indimellem tilbage til 
Sønderjylland og spiller lidt vete-
ranbold,« siger Kim Qvist, der dog får 
nok at se til i de kommende måneder, 
når datteren Sille gør ham til morfar 
og sammen med sin mand overtager 
stuehuset, mens ægteparret Qvist 
indretter en lejlighed på gården.

Mad, marker og meningers mod

»Vi lærte tre ting (efter sønnen blev ramt af leukæmi, red.). At enhver svær situation kan vendes til noget positivt, at vi var blevet robuste, og at man skal huske  
at leve og realisere sine drømme,« siger Kim Qvist, der nu vil drive Topkærgaard i Kasted økologisk og med et socialt sigte. Foto: Kim Haugaard

Folketingskandidat for Socialdemokraterne Kim Qvist forlader politik for at blive økologisk bonde  
og leder af en socioøkonomisk virksomhed blandt andet for krigsveteraner med PTSD.
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