
Statsminister  
1924-26 og 1929-42.  

Voksede op i et 
københavnsk 

arbejderhjem. 

Thorvald August Marinus Stauning 

Formand for Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

En jordbunden mand der troede på resultater, og som var villig til at indgå kompromiser.  
Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder. Eksempelvis skulle rige 
folk betale mere i skat, og samfundets svageste skulle have bedre rettigheder. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Principielt set er Lensafløsningen et opgør med en udemokratisk jordfordeling. Der ønskes lige rettigheder for 
alle, hvilket også betyder at godsernes ejendom skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom alt andet. 
Derudover lurer truslen om en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Uddannet præst. 

Redaktør på Social-
Demokraten og ivrig 

støtte af revolutionen 
i 1917. 

Frederik Hedegaard Jeppesen Borgbjerg 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

Formede med Stauning partiets moderate linje og var en ivrig fortaler for 
andelsbevægelsen og småbøndernes rettigheder. Generelt ønskede partiet en mere 
retfærdig fordeling af goder. Eksempelvis skulle samfundets rigeste betale mere i skat, 
og de svageste i samfundet skulle have flere rettigheder. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til  Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for alle, hvilket også betød at godsernes ejendom skulle omdannes til fri 
omsættelig jord, ligesom alt andet. Derudover lurede truslen om en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 



Født ind i en 
borgerfamilie. 

Bryder i 1920 med 
partiet og stifter sit 

eget. 

Emil Marrot 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

Socialdemokratiets vildmand. Handler meget efter egne synspunkter. Stemmer imod 
Lensafløsningen, da han ikke mener, den er vidtgående nok. Generelt ønskede partiet en 
mere retfærdig fordeling af goder, eksempelvis at rige folk skulle betale mere i skat og 
bedre rettigheder for samfundets laveste klasser. 

Argumenter 

- Principielt set var Lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Staten burde konfiskere 
majoraternes jord, og adelen burde pålægges større skatter. Godsejerne har længe har udnyttet gunstige 
forhold, de ikke selv har været med til at skabe.   

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Succeskriterier 

- Nej til  Lensafløsningen. 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Var under sin  
opvækst hyrdedreng 

og tjenestekarl. 

Fik øjnene op for 
politik efter et ophold 

på en højskole 

Jens Peter Carl Petersen Sundboe 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

Startede som radikal, men endte med at tilhøre Socialdemokraterne som han følte sig 
enig med i det spørgsmål, der optog ham mest: landarbejderes og husmænds vilkår. 
Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder. Eksempelvis skulle de 
rige betale mere i skat, og samfundets svageste skulle have flere rettigheder.  

Succeskriterier 

- Et nej til Lensafløsningen, eller at den vedtages med en afgift på 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for alle, hvilket også betyder at godsernes ejendom skal omdannes til fri 
omsættelig jord, ligesom alt andet. Derudover lurer truslen om en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 



Går fra at være  
søn af en fattig 

husmand, til at sidde i 
toppen af dansk politik, 
med en kandidatgrad i 

økonomi. 

Carl Valdemar Bramsnæs 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

En intelligent mand der spillede en stor rolle i oplysningen af arbejderbevægelsen.  
Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder, eksempelvis at rige folk 
skulle betale mere i skat og bedre rettigheder for samfundets laveste klasser. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50% 

- Ja til Tyendes Stemmeret 

- Ja til Medhjælperloven 

Argumenter 

- Principielt set var lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Der ønskes lige rettigheder for alle, 
hvilket også betød at godsernes ejendom skulle omdannes til fri omsættelig jord, ligesom alt andet. Derudover 
lurede truslen om en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Den første præst 
i Socialdemokratiet og 

kirkeminister under 
forskellige Stauning-

regeringer. 

Niels Peter Lorentsen Dahl 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

Ligesom lenene havde også kirkerne og præsterne specielle privilegier. Disse ønskede 
Dahl afskaffet. Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder, 
eksempelvis at rige folk skulle betale mere i skat samt bedre rettigheder for 
samfundets laveste klasser. 

Argumenter 

- Principielt set er Lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Der ønskes lige rettigheder for alle, 
hvilket også betyder, at godsernes ejendom skal omdannes til fri omsættelig jord. Alle er lige for Gud, og de 
riges ressourcer skal i højere grad bruges til at komme fattige til gode. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og arbejderen i byen skal have samme 
rettigheder som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 50%. 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 



Hun var en af de  
første fire 

kvinder, der i 
1918 valgtes til 

folketinget. 

Helga Larsen 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

Beskæftigede sig primært med bedre forhold for arbejderfamilier. Især for de enlige 
mødre og deres børn. Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder, 
eksempelvis at rige folk skulle betale mere i skat og bedre rettigheder for samfundets 
laveste klasser. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50% 

- Ja til Tyendes Stemmeret 

- Ja til Medhjælperloven 

Argumenter 

- Principielt set var lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Der ønskes lige rettigheder for alle, 
hvilket også betød at godsernes ejendom skulle omdannes til fri omsættelig jord, ligesom alt andet.  Der skal af 
jorden oprettes husmandsbrug. Oprettelsen af husmandsbrug forebygger at fattige flytter til byen og ender i 
slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Medlem af  
Landstinget og 

Danmarks første 
kvindelige minister 

under Stauning.  

Nina Bang 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

En særdeles vidende og handlekraftig kvinde. Kaldtes oftest af modstanderne 
Socialdemokraternes eneste mandfolk. Generelt ønskede partiet en mere retfærdig 
fordeling af goder, eksempelvis at rige folk skulle betale mere i skat og bedre 
rettigheder for samfundets laveste klasser. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Principielt set er Lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Der ønskes lige rettigheder for alle, 
hvilket også betyder, at godsernes ejendom skal omdannes til fri omsættelig jord. Derudover lurer truslen om 
en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 



Født i 1849. 

Var med i den 
frembrydende 

arbejderbevægelses 
fortrop.  

Carl Christian Andersen 

Liste A: Det Socialdemokratiske Parti 

En principfast mand. Stemmer imod Lensafløsningsloven, da den ikke er vidtgående nok. 
Generelt ønskede partiet en mere retfærdig fordeling af goder. Eksempelvis skulle rige 
folk betale mere i skat, og samfundets svageste skulle have bedre rettigheder.  

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen. 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Principielt set var Lensafløsningen et opgør med den privilegerede klasse. Der ønskes lige rettigheder for alle, 
hvilket også betyder, at godsernes ejendom skal omdannes til fri omsættelig jord. Derudover lurede truslen om 
en voldelig opstand ligesom i Rusland 1917. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. Det er de almindelige mennesker, der udgør en nation. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Niels Neergaard 

Formand for Liste F: Venstre 

Har sin styrke i saglighed ikke i det taktiske, politiske spil. Venstre var primært 
fokuseret på landmændenes interesser og brød sig ikke om socialdemokraterne.  Folket 
skal have magten, ikke kun de rige. ”Enhver er sin egen lykkes smed”, og derfor er det 
vigtigt, at også de stærke får deres ret.  

Historiker, 
og præstesøn. 

Konseilspræsident  
1908-09 og 

statsminister  
1920-24.  

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår, for at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med 25% eller 10%. 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

 



Svenning Krag Nielsen Rytter 

Liste F: Venstre 

Spiller en stor rolle i udarbejdelsen af Medhjælperloven, men står i stærk opposition til 
de radikale. Primært fokuseret på landmændenes interesser. Bryder sig ikke om 
socialdemokraterne. Folket skal have magten, ikke kun de rige, men ”enhver er sin 
egen lykkes smed”, derfor er det vigtigt at også de stærke får deres ret.  

Er venstremand  
og sidder også som 

justitsminister, men 
udtaler i 1918 at han 

”nærmest var 
konservativ”. 

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar, de bærer. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår for, at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja eller nej til Medhjælperloven. 

Thomas Madsen-Mygdal 

Liste F: Venstre 

Han var tilhænger af en liberal politik, hvor hovedsigtet måtte være at fremme 
nationens bærende erhverv, nemlig landbruget. Bryder sig ikke om socialdemokraterne. 
Folket skal have magten, ikke kun de rige, men ”enhver er sin egen lykkes smed”, 
derfor er det vigtigt at også de stærke får deres ret.  

Søn af en radikal 
politiker og selv  
medlem af De 

Radikale indtil 1914, 
hvor han gik over til 

venstre.  

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betød at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem  er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt for jer. Dog skal de stærke være 
bedre stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. Der 
skal være gode vilkår for at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med 25% eller 10% 

- Ja til Tyendes Stemmeret 

- Ja til medhjælperloven 



Jens Christian Christensen 

Liste F: Venstre 

Venstre var som parti primært fokuseret på landmændenes interesser, men J. C. 
Christensen var fortaler for parlamentarismen og forhandlede bredt. Han er bl.a. inde 
over Grundlovsændringen i 1915 der giver kvinder og tyende stemmeret. Dog er han 
stadig venstremand og fortaler for ”de stærkes ret”. 

En af  
Danmarks mest 
betydningsfulde 

politikere. 

Besidder forskellige 
formands- og 

ministerposter. 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betød at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem  er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt for jer. Dog skal de stærke være 
bedre stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. Der 
skal være gode vilkår for at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med 25% eller 10% 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret 

- Ja til Medhjælperloven 

Klaus Berntsen 

Liste F: Venstre 

Født i et gårdmandshjem og dermed en typisk venstrepolitiker. Primært fokuseret på 
landmændenes interesser. Bryder sig ikke om socialdemokraterne.  Folket skal have 
magten, ikke kun de rige. ”Enhver er sin egen lykkes smed”, derfor er det vigtigt, at 
også de stærke får deres ret.  

Spillede en  
vigtig rolle i 

udarbejdelsen af den 
Grundlov der blev 
vedtaget i 1915. 

Statsminister fra  
1910-1913 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår for, at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages.  

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 



Jens Jensen-Sønderup 

Liste F: Venstre 

Viste sig som en leder hvis sagkundskab, forhandlingsevne og retsindighed anerkendtes 
fra alle sider. Primært fokuseret på landmændenes interesser. Bryder sig ikke om 
socialdemokraterne.  Folket skal have magten, ikke kun de rige. ”Enhver er sin egen 
lykkes smed”, derfor er det vigtigt, at også de stærke får deres ret.  

Var som 
indenrigsminister  
1910-1913 stærkt 

optaget af de sociale 
spørgsmål. 

 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem  er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Folk der arbejder hårdt skal have indflydelse, også selvom de er 
unge. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår for at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Olga Knudsen 

Liste F: Venstre 

Kvinderetsforkæmper, og en af de første fem kvinder til at blive valgt til Landstinget. I 
juli 1918 blev hun den første kvinde, der talte i Landstinget. Bryder sig ikke om 
socialdemokraterne. Folket skal have magten, ikke kun de rige. ”Enhver er sin egen 
lykkes smed”, derfor er det vigtigt, at også de stærke får deres ret.  

I 1909 stillede hun  
op til kommunalvalget 

(det første, hvor 
kvinder kunne 

opstilles), og valgtes 
for Venstre.  

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår for, at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages.  

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 



Frits Toxwerdt Bülow 

Liste F: Venstre 

Oprindeligt højremand (konservativ), men skifter linje efter at have forsvaret J. C. 
Christensen og Sigurd Berg. Bryder sig ikke om socialdemokraterne.  Folket skal have 
magten, ikke kun de rige. ”Enhver er sin egen lykkes smed”, derfor er det vigtigt, de 
stærke får deres ret.  

Tilhører  
adelsslægten 

”Bülow”. 

Uddannet jurist og var 
justitsminister under 

Berntsen. 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem  er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, og derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Der skal være gode vilkår for, at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte . 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med 25% eller 10%. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 

Tyge Jesper Rothe 

Liste F: Venstre 

Tyge stillede, grundet sit ophav, oprindeligt op som højremand (konservativ). Blev 
valgt som handelsminister udenom folketinget for Venstre. Var ikke altid i 
overensstemmelse med regeringens erhvervspolitik.  Folket skal have magten. Men 
”enhver er sin egen lykkes smed”, derfor er det vigtigt, at også de stærke får deres 
ret.  

Født ind i den 
københavnske 

overklasse og gjorde 
karriere indenfor 

militæret. 

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem er forældet, og det trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt. Dog skal de stærke være bedre 
stillet end de svage, derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Medhjælperloven er ikke et afgørende punkt. Der skal være gode vilkår for, at folk selv kan klare sig, men 
man skal bare ikke blande sig for meget i arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages.  

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja eller nej til Medhjælperloven. 



Marius Abel Nielsen Slebsager 

Liste F: Venstre 

Efter afslutningen af første verdenskrig var han en hård kritiker af det radikale 
ministerie under C. Th. Zahle. Var ikke ideologisk liberalist og kritiserede også sine 
partifæller. Havde tilknytninger til større forretningskoncerner. Ville gerne åbne for et 
samarbejde med de Konservative med det formål at modsætte sig socialdemokraterne. 

Dygtig agitator og  
skarp debattør, af 
modstandere ofte 

betegnet som venstres 
ragekniv  

Argumenter 

- Der ønskes lige rettigheder for landmænd, adelsfolk og godsejere, hvilket også betyder, at godsernes ejendom 
skal omdannes til fri omsættelig jord, ligesom de andre landmænds jord. Fremtiden ligger hos de selvstændige 
landmænd. Det gamle godssystem  er forældet og trænger til ændringer.  

- Almindelige mennesker skal kunne stemme, men det er ikke et vigtigt punkt for jer. Dog skal de stærke være 
bedre stillet end de svage, og derfor kan man ikke give hvem som helst stemmeret. 

- Medhjælperloven er ikke et afgørende punkt. Det er vigtigt at give arbejdsgiverne gode vilkår for at skabe 
succesfulde forretninger. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med 25% eller mindre. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja eller nej til Medhjælperloven. 

Partiets 
første formand fra 
oprettelsen i 1915. 

Gårdejer og  
medlem af  

Landstinget.  

Emil Piper 

Formand for Liste C: Det Konservative Folkeparti 

En dygtig forhandler, der formåede at forene partiet efter bruddet med Højre. 
Konservative var et parti for godsejere og andre privilegerede, selvom de også nød bred 
støtte. Ønsket var at fastholde de gamle systemer hvor de, der ydede mest også havde 
mest indflydelse.  

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar, de bærer. Det er bedst, at folk med god 
forstand forvalter de store godser. 

- Det kræver dannelse og viden at sætte sig ind i politik, derfor skal kun dannede personer have ret til at 
stemme. Dem der ikke kan stemme, er repræsenteret på anden vis igennem arbejdsgiver eller ægtefælle. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen, eller stemmes igennem med 10%. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 



Var i perioden 
Danmarks største 
godsbesidder med 

grevskabet  
Frijsenborg. 

 

Mogens Christian Krag-Juel-Vind Frijs 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

På trods af sin stilling, ønskede han lensafløsningen gennemført, da han udelukkende 
havde døtre. Grevskabet forhindrede dem nemlig i at arve. Derfor håbede han igennem 
forhandlinger med Edvard Brandes, at kunne formilde lovens afgifter, men samtidig 
sikre sine døtre arveretten. Ellers var han moderat konservativ. 

Argumenter 

- Man må forhandle en aftale på plads med de Radikale og Venstre, før Socialdemokraterne sørger for at skabe 
en meget dårligere aftale, ja måske endda en konfiskering af godsejernes jord! 

- Det kræver dannelse og viden at sætte sig ind i politik, derfor skal kun samfundets bedste have ret til at 
stemme. Dem der ikke kan stemme er repræsenteret på anden vis, igennem arbejdsgiver eller ægtefælle. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen stemmes igennem med 10%. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 

Asger Kristen Karstensen 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

Bryder med partiet i 1920 på grund af gentagne personangreb fra partifæller. Dette 
skyldes nok hans kompromisøgende politik. Han var nemlig fortaler for den almindelige 
valgret og stemte også for Lensafløsningen.  

Arbejder 
bestandigt for forlig  

med venstre. 

Anser Det Konservative 
Folkeparti som et bredt 

samlende parti. 

Argumenter 

- Man må forhandle en aftale på plads med de Radikale og Venstre for at sikre en rimelig aftale for alle parter.  
Systemet er forældet og trænger til ændringer. Jorden der tages fra de store godser ved Lensafløsningen, skal 
overdrages til husmandsbrug og landmænd. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne, 
og de forebygger også at fattige flytter til byen og ender i slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Arbejderen på landet og i byerne skal have samme rettigheder 
som godsejeren eller greven. De arbejder hårdt, og de skal derfor have indflydelse. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på, men det er ikke et vigtigt punkt. 
Der skal være gode vilkår for at folk selv kan klare sig, men man skal bare ikke blande sig for meget i 
arbejdsforholdene. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med 25% eller 10%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja eller nej til Medhjælperloven. 



Karen Marie Ankersted Hansen 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

Karen Ankersted var en konservativ natur, der var optaget af kvinders rettigheder, men 
uden at høre til gruppen af aktive kvindesagsforkæmpere. Det Konservative Folkeparti 
var primært for godsejere og andre privilegerede, selvom de nød bred støtte. Hun 
ønsker, at fastholde de gamle systemer, hvor de stærke bestemmer mest, da det også 
er dem der bidrager mest.  

Blandt de  
første fire kvinder  

valgt til folketinget i 
1918. 

 

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar de bærer. Desuden er lensafløsningen et brud på 
ejendomsretten, et grundlovssikret privilegie! 

- Det kræver dannelse og viden at sætte sig ind i politik, derfor skal kun samfundets bedste have ret til at 
stemme. Dem der ikke kan stemme er repræsenteret på anden vis, igennem arbejdsgiver eller ægtefælle. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen, eller stemmes igennem med 10%. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Johan Knudsen 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

Selvom han var godsejer, ligesom sin far, og højremand, havde han sympati for 
socialisterne og følte sig lidt splittet.  Han ønskede både at bevare de konservative 
værdier, men kunne også se uretfærdigheder i at det kun var privilegerede der havde 
stemmeret. 

Søn af en  
etatsråd, og godsejer. 

Uddannet indenfor 
litteratur og lidt af en 
enspænder i partiet.  

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar de bærer. Desuden er lensafløsningen et brud på 
ejendomsretten, et grundlovssikret privilegie! 

-Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt, at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. Folk der arbejder hårdt skal også have indflydelse. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt, men det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at 
straffe på.  

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja eller nej til Medhjælperloven. 



Ejer Børglum  
Kloster i Nordjylland, 
og her er du født og 

opvokset. 

Christian Michael Rottbøll 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

Selvom han var  godsejer, var han en af de mere moderate konservative og sammen 
med Mogens Frijs i de tidligere ”Frikonservative”.  Han ønsker at fastholde de gamle 
systemer, hvor de stærke bestemmer mest, da det også er dem der bidrager mest, men 
han er også villig til modernisering på visse punkter. 

Argumenter 

- I kraft af rollen som godsejer var man principielt imod lensafløsningen, men mente også at det var på tide 
med en ændring der skabte bedre muligheder for frihandel. Derfor ønsker man at forhandle en god aftale på 
plads for godsejerne. 

- Det kræver dannelse og viden at sætte sig ind i politik, derfor skal kun samfundets bedste have ret til at 
stemme. Dem der ikke kan stemme er repræsenteret på anden vis, igennem arbejdsgiver eller ægtefælle. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen stemmes igennem med 10%. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 

Christopher Adam Valdemar Knuth 

Liste C: Det Konservative Folkeparti 

Stemte bl.a. imod Grundloven i 1915 og var gennemført konservativ. Det Konservative 
Folkeparti var primært for godsejere og andre privilegerede, selvom de også nød bred 
støtte. Han ønsker at fastholde de gamle systemer, hvor de stærke bestemmer mest, 
da det også er dem der bidrager mest.  

Inden for  
landbruget er det 

primært hesteavlen der 
havde interesse. En dyr 

interesse og kun for 
de velhavende 

landmænd. 

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar de bærer. Det er bedst at folk med god forstand 
forvalter de store godser. Desuden er Lensafløsningen et brud på ejendomsretten, altså et brud med et 
grundlovssikret privilegie. 

- Det kræver dannelse og viden at sætte sig ind i politik, derfor skal kun samfundets bedste have ret til at 
stemme. Dem der ikke kan stemme er repræsenteret på anden vis, igennem arbejdsgiver eller ægtefælle. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  

Succeskriterier 

- Nej til Lensafløsningen. 

- Nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 



Uddannet  
Jurist og var også 

længe Justitsminister. 

Statsminister fra 1913 
til 1920. 

 

Carl Theodor Zahle 

Formand for Liste B: Det Radikale Venstre 

Han var god til at samle de forskellige partier. Mens Venstre blev storbøndernes parti, 
talte Det Radikale Venstre de fattige husmænds sag. Partiets vælgere bestod mest af 
intellektuelle storbymennesker der sympatiserede med arbejdernes sag. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Lensafløsningen skal indføres ud fra et liberalt synspunkt. Der ønskes lige rettigheder for alle. Systemet er 
forældet og trænger til ændringer. Jorden der tages fra de store godser ved lensafløsningen skal overdrages til 
husmandsbrug og landmænd. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne og forebygger 
også at fattige flytter til byen og ender i slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man han ønsker specielt at unge mennesker med gode ideer og 
viden skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Edvard Brandes 

Liste B: Det Radikale Venstre 

I sociale og økonomiske spørgsmål befandt Brandes sig på sit partis højrefløj. 
Sympatiserede med godsejerne i spørgsmålet om lensafløsningen. Mens Venstre blev 
storbøndernes parti, talte Det Radikale Venstre de fattige husmænds sag. Partiets 
vælgere bestod mest af intellektuelle storbymennesker der sympatiserede med 
arbejdernes sag. 

Bror til den  
berømte forfatter 
Georg Brandes. 

Venner med Mogens 
Frijs. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen stemmes igennem med 10%. 

- Ja eller nej til Tyendes Stemmeret. 

- Nej til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Godsejerne bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar de bærer. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt, at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet.  



Ove Rode 

Liste B: Det Radikale Venstre 

En meget radikalt tænkende politiker. Bliver meget upopulær blandt de konservative. 
Mens Venstre blev storbøndernes parti, talte Det Radikale Venstre de fattige husmænds 
sag. Partiets vælgere bestod mest af intellektuelle storbymennesker der sympatiserede 
med arbejdernes sag. 

Forsøgte som  
minister under 1. 

Verdenskrig at 
gennemføre 

socialradikale ideer i 
regeringens  politik. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Lensafløsningen skal indføres ud fra et liberalt synspunkt. Der ønskes lige rettigheder for alle. Systemet er 
forældet og trænger til ændringer. Jorden der tages fra de store godser ved lensafløsningen skal overdrages til 
husmandsbrug og landmænd. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne og forebygger 
også at fattige flytter til byen og ender i slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt, at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Elna Elisabeth Munch 

Liste B: Det Radikale Venstre 

Engageret i stiftelsen af Landsforbundet for Kvinders Valgret i 1907, hvor hun sad som 
næstformand og formand for organisationens forretningsudvalg .Venstre blev 
storbøndernes parti, talte Det Radikale Venstre de fattige husmænds sag. Partiets 
vælgere bestod mest af intellektuelle storbymennesker der sympatiserede med 
arbejdernes sag. 

I 1918 blev hun  
som en af de første  

fire kvinder valgt ind i 
Folketinget, hvor hun 

sad frem til 1935. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Lensafløsningen skal indføres ud fra et liberalt synspunkt. Der ønskes lige rettigheder for alle. Systemet er 
forældet og trænger til ændringer. Jorden der tages fra de store godser ved lensafløsningen skal overdrages til 
husmandsbrug og landmænd. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne og forebygger 
også at fattige flytter til byen og ender i slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt, at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er uværdigt at blive pryglet, og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

 



Landbrugsminister 
under Zahle. Radikal 

gårdejer der var 
drivkraft bag 

lensafløsningen. 

Kristjan Pedersen 

Liste B: Det Radikale Venstre 

Rejste gentagne gange krav om mere jord til landarbejdere. Han var tilhænger 
af grundskyld og ekspropriation. Mens Venstre blev storbøndernes parti, talte Det 
Radikale Venstre de fattige husmænds sag. Partiets vælgere bestod mest af 
intellektuelle storbymennesker der sympatiserede med arbejdernes sag. 

Succeskriterier 

- At lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 50% 

- Ja til Tyendes Stemmeret 

- Ja til Medhjælperloven 

Argumenter 

- Lensafløsningen skal indføres ud fra et liberalt synspunkt. Der ønskes lige rettigheder for alle. Systemet er 
forældet og trænger til ændringer. Jorden der tages fra de store godser ved lensafløsningen skal overdrages til 
husmandsbrug og landmænd. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne og forebygger 
også at fattige flytter til byen og ender i slummet. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er uværdigt at blive pryglet og der findes andre måder at straffe på. Bedre vilkår skaber derudover bedre 
arbejdere. 

Niels Frederiksen 

Liste B: Det Radikale Venstre 

For indenrigsminister Ove Rode og landbrugsminister Kristjan Pedersen var han en 
fortrinlig rådgiver ved behandlingen af jordlovene. Venstre blev storbøndernes parti, 
talte Det Radikale Venstre de fattige husmænds sag. Partiets vælgere bestod mest af 
intellektuelle storbymennesker der sympatiserede med arbejdernes sag. 

Blev efter 
Lensafløsningen 
formand for det 

udvalg der skulle stå 
for at administrere 

udstykningen af 
jorden til 

husmandsbrug. 

Succeskriterier 

- At Lensafløsningen vedtages med en afgift på 25% eller 10%. 

- Ja til Tyendes Stemmeret. 

- Ja til Medhjælperloven. 

Argumenter 

- Godsejernes bruger en del penge på sygepleje, skolegang og andet til gavn for egnens borgere. De skaber 
arbejdspladser og skal belønnes med privilegier for det ansvar de bærer, men systemet er forældet og trænger 
til ændringer. De små familiebrug er mere økonomisk rationelle end storgodserne. 

- Almindelige mennesker skal kunne stemme. Man ønsker specielt, at unge mennesker med gode ideer og viden  
skal deltage mere i den demokratiske proces. 

- Det er vigtigt, at arbejdsgivere har bestemmelse over deres ansatte og gode muligheder for at straffe dem, 
hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt. Dette gælder også fysisk afstraffelse, for der er jo nogen, der ikke 
forstår andet. 


