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»Hurra!« lød det højlydt fra Folke-
tingets tilhørerloge, da loven om 
kvinders valgret blev vedtaget i april 
måned i 1915. Det var en af  valgret-
tens store forkæmpere Jutta Bojsen-
Møller, der kom med denne ytring. 
De andre kvinder, som var til stede, 
fulgte det op med et: »Leve den nye 
Grundlov!«.

Et par måneder senere arran-
gerede Dansk Kvindesamfund et 
valgretstog, hvor omkring 12.000 
kvinder gik gennem København med 
Amalienborg som endestation. For-
rest gik unge, hvidklædte kvinder, 
og bag dem gik kvindesamfundets 
pionerskikkelser i sorte silkekjoler.

I år er det 100 år siden, at danske 
kvinder blev fuldgyldige borgere 
med stemmeret og valgbarhed til fol-
keting og landsting. Det skal fejres. 
Kulturinstitutioner over hele landet 
er ved at køre i stilling og vil fra det 
spæde forår og resten af  året tilbyde 
en lang række arrangementer.

Kønsforsker og professor i stats-
kundskab ved Aalborg Universitet 
Anette Borchorst er en af  frontfi-
gurerne i fejringen af  100 året for 
kvinders stemmeret. Hun kalder 
grundloven af  5. juni 1915 for »det 
folkelige demokratis virkelige gen-
nembrud«, og hun understreger, at 
det ikke skete af  sig selv:

- Der blev kæmpet, arbejdet og 

agiteret for at få adgang til stem-
meurnerne, og heldigvis var der 
også nogle mænd, som forstod, at 
uden kvinderne var demokratiets 
fundament ikke godt nok.

Men det var ikke kun kvinderne, 
der var forment adgang til stem-
meurnerne. Det var en stor gruppe 
mænd også, og det er gået i glemme-
bogen, mener forfatter og foredrags-
holder Pia Fris Laneth, der er ved at 
lægge sidste hånd på en ny bog med 
titlen »1915 - da kvinder og tyende 
blev borgere«.

- Det er fint, at man fejrer 100-års-
dagen for kvinders valgret, men 
jeg synes også, at man bør have 
det sociale aspekt med. Indtil 1915 
var det nemlig kun 14 procent af  
befolkningen, der havde valgret. 
Ikke kun kvinder var holdt uden for 
folkestyret, men også mange fattige 
mænd, siger hun.

Klassekamp - ikke kønskamp

Da Frederik 7. den 5. juni 1849 un-
derskrev Danmarks første grundlov 
skiftede styreformen fra enevælde til 
konstitutionelt monarki, og det var 
slet ikke på tale, at kvinder skulle 
have valgret. Kvinder var underlagt 
mænd fra fødsel til død - først deres 
far og siden ægtemanden. De var 
umyndige som børn, ligesom tyende 
var det, og det var utænkeligt, at 
man skulle give disse umyndige bor-
gere ret til at deltage i det politiske 
liv.

I 1857 får ugifte kvinder over 
25 år personlig myndighed, og det 
bevirker, at en hel generation af  
kvinder nu får frihed til at vælge 
uddannelse, hvilket får udviklingen 
til at tage fart:

- Mange kvinder uddanner sig som 
sygeplejersker eller skolelærerinder, 
og især lærerinderne skal vise sig 
at blive murbrækkere for kvinders 
rettigheder - for eksempel Nathalie 
Zahle, der opbygger private pigesko-
ler og et studenterkursus, forklarer 
Pia Fris Laneth.

Danske kvinders vej til stemmeur-
nerne skete ikke som et resultat af  
en kamp mellem mænd og kvinder, 
men som en kamp mellem progressi-
ve mænd og kvinder på den ene side 
og reaktionære mænd og kvinder 
på den anden, understreger Pia Fris 
Laneth:

- Venstre var et progressivt parti 
med blandt andre politikeren Frede-
rik Bajer, der var en af  kvindesagens 
forkæmpere. 

- Han startede debatten om 
kvinders adgang til valgurnerne, da 
han i 1866 fremsatte et lovforslag 
om kommunal stemmeret til kvinder. 
Det forslag blev fremført igen og 
igen af  Venstre og Socialdemokra-
tiet op gennem de følgende årtier, 
men resultatet var hver gang det 
samme - at forslaget blev vedtaget i 
Folketinget, men 11 gange afvist af  
det Højredominerede landsting. Først 
i 1908 lykkedes det at få flertal for 

forslaget om kommunal valgret til 
kvinder og tyende.
Både i litteraturen og i samfundsde-
batten blev forholdet mellem mænd 
og kvinder sat til debat i slutningen 
af  1800-tallet, og sammen med 
etableringen af  en række nye kvinde-
foreninger blev der sat yderligere 
spørgsmålstegn ved kvindernes 
manglende rettigheder.

Gryende kvindebevægelse

I det civile samfund var den gryende 
kvindebevægelse i fuld gang med 
at bevise, at kvinder var særdeles 
egnede til politisk arbejde. Op gen-
nem de sidste årtier af  1800-tallet 
mobiliserede tusindvis af  kvinder 
sig i kampen for stemmeret, og fra 
at have været et hovedstadsfænomen 
blev der efterhånden tale om en 
folkelig bevægelse. I 1907 dannedes 
paraplyorganisationen Landsforbun-
det for Kvinders Valgret, der kom til 
at omfatte 160 lokalafdelinger rundt 
om i landet.

Men det var ikke alle kvinder, 
der kunne se fornuften i, at deres 
kønsfæller fik stemmeret, oplyser Pia 
Fris Laneth:

- Borgerskabets kvinder brød sig 
ikke om, at deres tjenestepiger fik 
ret til at stemme, og mange ugifte 
selverhvervende kvinder mente, at 
de selv skulle have ret til at stemme, 
mens deres gifte medsøstre kunne 
nøjes med at stemme via deres 
mand, fortæller Pia Fris Laneth.

Da kvinder fik stemmeret

DET DANSKE 
DEMOKRATI
Danmark blev formelt set et 
demokrati den 5. juni 1849, 
da kong Frederik 7. under-
skrev Junigrundloven.

I tiden omkring 1849 flore-
rede idéerne om demokrati 
og folkestyre i det meste 
af det vestlige Europa, og i 
Tyskland og Frankrig havde 
idéerne ført til blodige sam-
menstød mellem befolknin-
gen og magthaverne.

I starten var det danske de-
mokrati forbeholdt en lille 
eksklusiv skare på 14 pro-
cent af befolkningen - man 
skulle være mand, over 30 år 
og have egen husholdning.

Valgretsreglerne eksklu-
derede fem grupper fra 
politisk indflydelse og med-
bestemmelse, disse grupper 
fik betegnelsen de fem f´er: 
Fruentimmere, folkehold, 
fattigfolk, forbrydere og 
fjolser - eller på nudansk: 
Kvinder, tjenestefolk, socialt 
udsatte, kriminelle og ud-
viklingshæmmede.

KVINDERNES 
STEMMERET
I 1915 fik kvinderne stemme-
ret til folketing og landsting 
i Rigsdagen på lige fod med 
mænd. Gruppen af fattige 
mænd og socialt udsatte 
mænd, som ikke opnåede 
stemmeret i 1849, fik nu 
også stemmeret.

Kampen for stemmeret til 
kvinder havde været længe 
undervejs. Venstre var 
for, mens Højre var imod. 
Kvinder begyndte selv at 
engagere sig i kampen for 
stemmeret, og i 1871 blev 
Dansk Kvindesamfund 
stiftet som den første 
kvindesagsforening, og 
senere fulgte en række rene 
valgretsforeninger.

Ved Folketingsvalget i 1918 
var stemmeprocenten 
blandt kvinder 67,6 procent 
mod mændenes 84 procent. 
Ud af 402 kandidater var 41 
kvinder, og fire kvinder blev 
valgt ind.

Den socialdemokratiske 
Nina Bang blev den første 
kvindelige minister i ver-
denshistorien, da Stauning 
udnævnte hende til under-
visningsminister i 1924.

: fakta

I år er det 100 år siden, danske kvinder gik gennem København for at fejre, at de var blevet 
fuldgyldige borgere med ret til at stemme og stille op til valg til Rigsdagen. Indtil 1915 var 
demokratiet nemlig kun for en lille gruppe velstillede mænd
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 | Den 5. juni 1915 arrangerede Dansk 

Kvindesamfund et valgretstog for at 
markere kvindernes nyerhvervede 
stemmeret. Cirka 12.000 kvinder 
gik gennem København med 
Amalienborg som endestation. 
Forrest gik unge, hvidklædte kvinder, 
og bag dem gik kvindesamfundets 
pionerskikkelser.  POLFOTO


