
Trine Hvid Lorensen 
Citat: ”Der må være en grænse”, ”Enten trækker vi på samme hammel, eller også trækker vi hver sin vej”. 

Kerneområder: Skat, Socialområdet, Uddannelse. 

Endnu en valgkamp og du er så klar. Du har været i gamet i mange år, du ved hvad der skal til, og hvordan 
man skal agere. En god solid politiker. Du har siddet en periode som formand for ”De Blå Socialister” og er 
nu klar til din anden valgkamp i spidsen for partiet.  

Din historie i partiet har været meget stille og rolig, startende som fodsoldat i partiet og derefter steget støt 
gennem rækkerne for til sidst at blive partiets ”arving” under den sidste formand. Valget af dig som for-
mand gik da også uden de store problemer. 

Generelt er der tilfredshed med dig som formand, men der er jo altid nogle der skal brokke sig. Med så 
stort et parti kan det være svært at holde alle på plads og ro på. Så enkelte individer udtaler sig til tider 
uden lige at få det tjekket med toppen. Du kan godt forstå behovet, du har jo selv været der og prøver at få 
dem tilbage i folden med gulerod frem for pisk. 

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

 

  

Stats (1-10) De Blå Socialister
Formand Trine Hvid Lorensen
Analytisk 3

Kynisk 4

Indlevende 9

Populistisk 10

Principfast 1

Retfærdighedssans 7

Sarkastisk 4

Selvsikker 7

Mæglende 3

Mudderkaster 2



De Blå Socialister 
De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

 

 

  

Politi 1

Fordeling af 100 kr. De Blå Sociallister

Militær 1

Hospital 7

Skoler 10

Tilbage til borgerne 15

Offentlig transport 4

Psykiatrien 5

Grønne områder 0

Veje 6

Kultur 1

Landbrug 4

Socialhjælp 10

Ulandsbistand 1

Erhvervsstøtte 8

Dyrevelfærd 2

Ældre 5

Forskning 8

Børnefamilier 10

Prestigeprojekter 7



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

  

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
Enhedsfascisterne Mark Blomsterberg 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

De Nye Grønne Søren Jørgensen 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Folkeliberalisterne Poul Slagter Madsen 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til det. Derudover skal staten blande sig så lidt som mu-
ligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt som 
muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

Demokraterne Jannie Krage 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

Økologisk Folkeparti Peter Fliberi 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  

 



 

Mark Blomsterberg 
Citat: ”Det har jeg aldrig sagt”, ” Nu skal vi holde os til fakta”. 

Kerneområder: Indvandring, Ældre, EU. 

Så er valgkampen skudt i gang. I de sidste måneder har du studeret statistikker og analyser. Hvad rør sig hos 
folk, hvad vil de gerne tale om. Så har du læst om områderne så du er godt rustet med fakta til debatterne. 
Problemet er at debatterne ikke altid handler om fakta. De kan handle om følelser eller enkeltsager. En el-
ler anden journalist har fundet en eller anden person som det er ih og åh så synd for. Never mind at fakta 
siger det er en ud af 1000. Hvis først de blodhunde får færten af en historie skal de nok forkludre fakta og 
statistikker som det passer dem. 

Du har en skarp hjerne og er meget analytisk og det har du brugt til at komme hurtigt til tops i partiet. Det 
er dit første valg som spidskandidat, men du er sikker på, at du kan gøre det bedre end din forgænger, der 
var så dum at bliver taget for spritkørsel midt i valgkampen. 

Din hjerne, dine principper og din evne til at få resten af partiet til at forstå, at du har ret, er den sikre vej til 
en sejr. 

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

 

  

Stats (1-10) Enhedsfascisterne
Formand Mark Blomsterberg
Analytisk 10

Kynisk 8

Indlevende 2

Populistisk 1

Principfast 9

Retfærdighedssans 3

Sarkastisk 2

Selvsikker 7

Mæglende 6

Mudderkaster 2



Enhedsfascisterne 
Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

 

 

 

Prestigeprojekter 0

Børnefamilier 10

Ældre 10

Forskning 5

Erhvervsstøtte 0

Dyrevelfærd 7

Socialhjælp 10

Ulandsbistand 0

Kultur 0

Landbrug 0

Grønne områder 0

Veje 5

Offentlig transport 7

Psykiatrien 0

Skoler 9

Tilbage til borgerne 0

Militær 15

Hospital 7

Politi 15

Fordeling af 100 kr. Enhedsfascisterne



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

 

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
De Blå Socialister Trine Hvid Lorensen 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

De Nye Grønne Søren Jørgensen 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Folkeliberalisterne Poul Slagter Madsen 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til det. Derudover skal staten blande sig så lidt som mu-
ligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt som 
muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

Demokraterne Jannie Krage 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

Økologisk Folkeparti Peter Fliberi 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  



 

Søren Jørgensen 
Citat: ”Hvis det er fakta benægter jeg fakta”, ”Det er utroligt, hvad der kan udrettes, hvis det er ligegyldigt, 
hvem der får ære”. 

Kerneområder: Klima, EU, Uddannelse. 

Selvfølgelig kan det lade sig gøre, det er bare fordi politikere ikke har nogen kreativitet. De er for låst i deres 
tankegang. Det gælder om at tænke ud af boksen, gå nye veje. Det var derfor du stiftede De Nye Grønne i 
2015. De ”gamle” politikere var for sat, for glade for deres taburet. Alt er muligt hvis man bare tænker lidt 
anderledes og hvis analyser eller eksperter siger noget andet, så…tja… det har ikke stoppet dig før. Du er en 
ildsjæl og det gælder bare om at komme ud over stepperne. Ikke for din egen skyld, for verdens skyld, for 
samfundets skyld, fordi det er rigtigt. 

Du har tidligere været med i Økologisk Folkeparti, men du syntes, de var blevet for populistiske. Et par år i 
tinget og så har de glemt, hvad det var, de kæmpede for. Alt for mange kompromiser alt for lidt fokus på at 
sikre de rette emner kom på dagsordenen. Klimaets vagthund min bare. Men det skal ikke ske for De Nye 
Grønne. Det handler ikke om at blive minister, det handler ikke om at få ære, penge, magt… nej, det hand-
ler om at få sat dagsorden og skabe forandring for samfundet og verden. 

Det er første valg for De Nye Grønne, ikke dit første valg, men medierne taler alligevel om, at det er nu dit 
parti skal stå sin prøve. Partiet blev stiftet efter sidste valg af løsgængere og ”afhoppere” og siden har I 
samlet jer en god støtte særligt blandt ungdommen. Og nu er der så valg. Du er sikker på, at I nok skal blive 
valgt ind, eller det tror du da. 

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

  

Stats (1-10) De Nye Grønne
Formand Søren Jørgensen
Analytisk 3

Kynisk 9

Indlevende 7

Populistisk 3

Principfast 1

Retfærdighedssans 10

Sarkastisk 3

Selvsikker 4

Mæglende 4

Mudderkaster 7



De Nye Grønne 
De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

  

Politi 1

Fordeling af 100 kr. De Nye Grønne

Militær 0

Hospital 5

Skoler 5

Tilbage til borgerne 0

Offentlig transport 12

Psykiatrien 5

Grønne områder 15

Veje 3

Kultur 10

Landbrug 5

Socialhjælp 5

Ulandsbistand 5

Erhvervsstøtte 0

Dyrevelfærd 15

Ældre 2

Forskning 8

Børnefamilier 2

Prestigeprojekter 0



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

 

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
De Blå Socialister Trine Hvid Lorensen 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

Enhedsfascisterne Mark Blomsterberg 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

Folkeliberalisterne Poul Slagter Madsen 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til dette. Derudover skal staten blande sig så lidt som 
muligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt 
som muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

Demokraterne Jannie Krage 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

Økologisk Folkeparti Peter Fliberi 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  

  



Poul Slagter Madsen 
Citat: ”Der er ikke fejet noget ind under gulv tæppet”, ”Det var min idé først”. 

Kerneområder: Skat, Erhvervslivet, Prestigeprojekter: Motorvej fra Esbjerg til Stuer . 

Du er ikke den ”normale” fødte politiker, dine forældre har en gård i Jylland, som de har arvet efter din far-
far. Alt hvad du ved om politik, har du selv måtte finde frem til, du har lært begrebet ”learning by doing” 
intimt at kende. Uden nogen politikerbaggrund har du skulle kæmpe hele vejen. Altid drømt om en mini-
sterpost, men ikke turde håbe.  

Det var en hård kamp da en ny spidskandidat for partiet skulle vælges. Der var ingen naturlige aftagere så 
alle havde mulighed for at byde ind. Og du så det som den chance det var. Jeres formand gik af uden 
en ”arving”. Det er ikke specielt unormalt i Folkeliberalisterne, men der er gerne 2-3 kandidater, som så kan 
kæmpe om posten. Det var der også denne gang, problemet var, at de alle havde tilpas mange skeletter i 
skabet. Du så en mulighed og greb den. Nu skal du så bare vise partiet at de har valgt rigtigt. 

Din Mor og din far har længe rystet lidt på hovedet af det der politikerliv du har kastet dig ud i, og de vil 
egentligt bare gerne have dig hjem til gården. Da du blev valgt som formand kunne du godt mærke at de 
blev lidt stolte. Som din far sagde så var det ”da meget godt gjort” og så måtte ”det vise sig” om du ”kunne 
klare det”. Gården trækker ikke, men anerkendelse fra din mor og far gør. Du ved, du får det hvis du vender 
hjem, men du vil hellere have det som politiker. 

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

Stats (1-10) Folkeliberalisterne 
Formand Poul Slagter Madsen 
Analytisk 1 

Kynisk 1 

Indlevende 8 

Populistisk 7 

Principfast 10 
Retfærdigheds-
sans 2 

Sarkastisk 10 

Selvsikker 2 

Mæglende 1 

Mudderkaster 7 

  



Folkeliberalisterne 
Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til det. Derudover skal staten blande sig så lidt som mu-
ligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt som 
muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

 

 

  

Politi

Fordeling af 100 kr. Folkeliberalisterne

5

Militær 5

Hospital 10

Skoler 5

Tilbage til borgerne 20

Offentlig transport 5

Psykiatrien 3

Grønne områder 0

Veje 7

Kultur 0

Landbrug 0

Socialhjælp 5

Ulandsbistand 10

Erhvervsstøtte 10

Dyrevelfærd 0

Ældre 1

Forskning 3

10

Børnefamilier 1

Prestigeprojekter



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

 

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
De Blå Socialister Trine Hvid Lorensen 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

Enhedsfascisterne Mark Blomsterberg 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

De Nye Grønne Søren Jørgensen 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Demokraterne Jannie Krage 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

Økologisk Folkeparti Peter Fliberi 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  



Jannie Krage 
Citat: ”Nok er nok”, ”Lad os lave en aftale”. 

Kerneområder: Uddannelse, Social, Ældre. 

Din mor var demokrat hun fandt sig en god demokrat og sammen fik de en god demokrat. For øvrigt var din 
morfar også demokrat og længere tilbage i familien. Der har altid været mindst en politiker i familien, din 
mor var i kommunalpolitik og din far på Christiansborg. Din tipoldefar var faktisk blandt stifterne af demo-
kraterne. 

Du kender politik, du kender til debat, forhandlinger, valgkamp og det hele. Du ryster ikke på hånden og 
ved hvad vej du skal, som du har vidst det helt fra barnsben.  

Nu er der så valgkampen og debatterne der skal overstås, indgås alliancer for at sikre den rette position. Og 
så tilbage til hverdagen med at styre landet enten i regering eller i opposition indtil det næste valg og så 
starter møllen forfra igen.   

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

 

  

Stats (1-10) Demokraterne
Formand Jannie Krage
Analytisk 5

Kynisk 2

Indlevende 1

Populistisk 5

Principfast 7

Retfærdighedssans 9

Sarkastisk 1

Selvsikker 6

Mæglende 9

Mudderkaster 5



Demokraterne 
Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

 

  

Demokraterne

Politi

Fordeling af 100 kr.

1

Militær 1

Hospital 2

Skoler 13

Tilbage til borgerne 0

Offentlig transport 5

Psykiatrien 1

Grønne områder 0

Veje 10

Kultur 10

Landbrug 0

Socialhjælp 15

Ulandsbistand 10

Erhvervsstøtte 0

Dyrevelfærd 5

Ældre 12

Forskning 5

0

Børnefamilier 10

Prestigeprojekter



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

 

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
De Blå Socialister Trine Hvid Lorensen 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

Enhedsfascisterne Mark Blomsterberg 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

De Nye Grønne Søren Jørgensen 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Folkeliberalisterne Poul Slagter Madsen 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til dette. Derudover skal staten blande sig så lidt som 
muligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt 
som muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

Økologisk Folkeparti Peter Fliberi 

Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  



Peter Fliberi 
Citat: ”Der kommer en god løsning i morgen”, ”Det var min idé først”. 

Kerneområder: EU, Klima, militær/politi. 

I din familie sidder man ikke på hænderne, din farfar stiftede Folkeliberalisterne, din far var med i Enhedsfa-
scisterne og du valgte demokraterne. Senere fandt du dog ud af, at dine holdninger ikke passede helt til de-
mokraterne, eller for den sags skyld nogle af de andre partier, så tro mod familiens ånd, gik du sammen 
med Tina Jespersen og Lars P. Gadsted og stiftede Økologisk Folkeparti. Næh i din familie sidder man ikke 
på hænderne, det er om at sætte sig et mål, indsamle data, lægge en plan og så udføre den. Så får man suc-
ces. 

Nu er der så valg. Målet er klart, du vil vinde valget eller som minimum have en ministerpost, nu gælder det 
så om at indsamle data, lægge en plan og udføre den. Første debat vil nok give et indblik i dine modstan-
dere. Så er der tid til at samle data og lægge en plan før næste debat. 

Karaktertræk 
Der slås ikke terninger, men nedenstående er med for at give et indblik i din karakters personlighed. 
Statsne går fra 1-10, 

1-3: Karakteren har nærmest ikke dette karaktertræk. Det er mere sandsynligt at karakteren har et modsat-
rettet karaktertræk. 

4-6:  Karakteren har dette karaktertræk på niveau med en gennemsnitlig borger. 

7-8:  Karakteren har dette karaktertræk i væsentlig grad og det er vigtigt for karakteren. 

9-10:  Dette karaktertræk er med til at definere karakteren og den måde karakteren tænker på sig selv. 

  

Stats (1-10) Økologisk Folkeparti
Formand Peter Fliberi
Analytisk 8

Kynisk 9

Indlevende 1

Populistisk 2

Principfast 5

Retfærdighedssans 3

Sarkastisk 8

Selvsikker 2

Mæglende 7

Mudderkaster 5



Økologisk Folkeparti 
Økologisk Folkeparti blev stiftet i 2000 af Tina Jespersen, Peter Fliberi og Lars P. Gadsted, som kom-
mer fra De Blå Socialister, Demokraterne og Folkeliberalisterne hhv. Baggrunden for partiet var at 
skabe en mere grøn dagsorden. Dette er stadig en del af værdigrundlaget, men partiprogrammet har 
flyttet sig tættere på midten og appellerer nu til en større, mere moderat vælgergruppe. 

Vælgergruppe: Ældre hipstere, folk der var idealister, folk der gerne vil virke, som om de gør noget for 
miljøet 

 

I forbindelse med valget er alle partier blev spurgt omkring hvordan de ville fordele 100 kr. på forskellige 
områder. Nedenfor er hvad dit parti har svaret 

 

 

 

  

Prestigeprojekter 0

Børnefamilier 1

Ældre 1

Forskning 15

Erhvervsstøtte 0

Dyrevelfærd 15

Socialhjælp 2

Ulandsbistand 5

Kultur 10

Landbrug 15

Grønne områder 15

Veje 1

Offentlig transport 1

Psykiatrien 5

Skoler 1

Tilbage til borgerne 0

Militær 15

Hospital 2

Økologisk Folkeparti

Politi

Fordeling af 100 kr.

5



I forbindelse med valget er alle partier blevet stillet overfor en række par af udsagn og bedt om at placere 
sig i forhold til hvert par. Nedenfor kan du se, hvad dit parti har svaret, samt hvordan du tror, enkelte andre 
partier har svaret. 

(Farve koden kan ses under “Partier” længere nede) 

 

 

 

Privatlivets fred er 
ukrænkelig

Vi skal løfte i flok

Problemer skal løses lokalt

Selvbestemmelse over det 
man selv har tjent
Vi kan ikke tillade 
dikatorer at undertrykke 
en befolkning

Ingen billige kompromier

Vi skal tilbage til de danske 
værdier
Vi bør satse på det vi er 
gode til og lad andre lave 
det andet

Erhvervs udvikling er en 
forudsætning

De ældre skal føle sig 
trygge

Politiet skal have de nødvendige 
redskaber.

Man skal selv bestemme 
hvordan der prioriteres

Vi lever i et internationalt 
samfund og bør agere derefter

De største skuldre skal bære det 
tungeste læs

Med samhandel sikrer vi den 
bedste fremgang

Store problemer skal løses i 
fællesskab

Vi har brug for mangfoldighed

Vi skal være 100% 
selvforsynende

Vi skal værne om klimaet

De  unge er vores fremtid



De Andre Partier 
De Blå Socialister Trine Hvid Lorensen 

De blå Socialister blev stiftet i 1887 af Christian Peder Hansen (partiet har dog skiftet lidt navn under-
vejs).  Det er et af de ”gamle partier” der fornyer sig oftest, både hvad angår navn og politik. Deres 
mærkesager er: Lavere skat og mere velfærd. De mener, at ved at koncentrere sig om det, man er 
bedst til og løse sine problemer selv, kommer man længst, men da der samtidig er ting, man bare ikke 
er herre over, skal staten gå ind og støtte i de tilfælde, hvor den enkelte ikke kunne havde forudset eller 
beskyttet sig imod problemet. 

Vælgergruppe: Børnefamilier med høj indkomst 

Enhedsfascisterne Mark Blomsterberg 

Enhedsfascisterne blev stiftet i 1969 som et svar på den store mængde af gæstearbejdere der var be-
gyndt at strømme til Danmark. Partiet var en af hovedkræfterne bag ”Indvandringsstoppet” som blev 
vedtaget i 1970 og gjort permanent i 1973. Partiet arbejder aktivt for at få Danmark ud af EU, øge 
grænsekontrollen, afskaffe ulandsbistanden og lukke grænserne. Samtidig mener de, at staten er til for 
at udligne forskelle, således at de, der har behov, får støtte, og de, der har meget, betaler gildet. 

Vælgergruppe: Ældre (Særligt kvinder), lavt uddannede 

De Nye Grønne Søren Jørgensen 

De Nye Grønne blev stiftet i 2015 af Søren Jørgensen som et alternativ til Økologisk Folkeparti. Partiet 
består hovedsageligt af gamle ØFP'ere, som mener, at ØFP er blevet for populistisk. Der er tale om et 
nicheparti, som mener, at vi bør satse kraftigt på et bedre miljø og derved sikre planeten for fremtidens 
borgere. 

Vælgergruppe: Unge idealister, klimaaktivister 

Folkeliberalisterne Poul Slagter Madsen 

Folkeliberalisterne blev stiftet i 1933 af Jesper Fliberi. Partiet har to primære fokusområder: håndtering 
af den stigende uro i verden og sikring af privatlivets ukrænkelighed. Holdningen er, at verdens kriser 
skal løses lokalt, men at Danmark skal bidrage til det. Derudover skal staten blande sig så lidt som mu-
ligt, med troen på at den enkelte er bedst til at forvalte sine midler og alle ting skal løses så lokalt som 
muligt (f.eks. i kommunerne). 

Vælgergruppe: Middelklassen, særligt mænd og par uden børn 

Demokraterne Jannie Krage 

Demokraterne blev stiftet i 1887 af Søren Krage. Partiet har ikke nogle ekstreme holdninger. De tror på 
velfærdsstaten og mener at vi sammen skaber det bedste samfund. De mener, staten bør sikre en hele 
livet igennem, men på en sådan måde, at hvis man kan klare sig selv, så skal man i hvert tilfælde for-
søge. Der er tale om et solidt socialistisk midterparti. 

Vælgergruppe: Dem der har svært ved at beslutte sig eller ikke mener de kan finde det de ønsker i de 
andre partier. 

Før valget 
De sidste 4 år har Demokraterne siddet i statsministeriet med Økologisk Folkeparti som regeringspartner og 
Enhedsfascisterne som støtteparti. Det startede faktisk ud med at Demokraterne og De Blå Socialister skulle 
danne regering, men der kunne ikke blive enighed om fordelingen af posterne, så mens forhandlingerne 
stod på fandt Demokraterne en anden konstituering. 

I forrige valgperiode var det De Blå Socialister der sammen med Folkeliberalisterne dannede regering også 
med Enhedsfascisterne som støtteparti.  


