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M

ed optog og møder over hele landet den 5. juni 2015 fejrede Danmark 100-året for den formelle adgang til stemmeret og valgbarhed til Folketinget for arbejdere, tjenestefolk og kvinder fra alle sociale
klasser. Det var en fejring af 100-året for vedtagelsen af Grundloven af
5. juni 1915, ifølge hvilken valgretten var blevet radikalt udvidet i forhold til den gamle danske grundlov fra 1849. Nu hed det i de relevante
paragraffer 30 og 31:
“§ 30: Valgret til Folketinget har enhver Mand og Kvinde, som har
Indfødsret, har fyldt sit 25de Aar og har fast Bopæl i Landet, med
mindre vedkommende:
a. er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling uden at have faaet Æresoprejsning,
b. nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet/som ikke
er enten eftergivet eller tilbagebetalt,
c. er ude af Raadighed over sit Bo paa Grund af Konkurs eller
Umyndiggørelse.
§ 31: Valgbar til Folketinget er enhver, som i henhold til § 30 har
Valgret til dette.”
Jubilæet var værd at markere og blev det med taler fra Dronning Margrethe og statsminister Helle Thorning Schmidt m.fl. foran Christiansborg, og foredrag, indslag og optræden fra et utal af politikere, forskere,
kunstnere og optog med hundredvis af almindelige borgere. Alle, der
var født i Danmark, havde før 5. juni 1915 nok været danske borgere
i den forstand, at de havde indfødsret og status som borgere i landet.
Men over to tredjedele af befolkningen havde før 1915 ikke haft juridisk
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adgang til at stemme eller at blive valgt til Folketinget, som det havde
været tilfældet for de 14 % af befolkningen, nemlig mandlige borgere,
der var fyldt 30 år og havde egen husstand. Dermed havde de fleste
borgere reelt været uden for politisk indflydelse, og deres erfaringer
og tankemåder var ikke repræsenteret på tinge fra 1849 til 1915. At de
fleste kvinder i den periode nok havde arbejdet i eller uden for hjemmet, men kun havde haft adgang til ganske få uddannelser og specifikt
kønsbestemte ufaglærte og faglærte erhverv, var en anden sag, der i høj
grad prægede kvinders status som andenrangsborgere uden selvstændig
eller fuld myndighed over egen tilværelse. Men det er en anden historie
om fuld, individuel ligestilling mellem de to køn og om, hvordan opfattelse af demokrati og borgerskab har ændret sig gennem historien. Her
fokuserer vi på stemmeret og valgbarhed. De store grupper af danske
borgere, som ofte betegnes som de fem F’er, fruentimmer, fjolser, fattige, folkehold og forbrydere, fik for 100 år siden chancen for at komme
politisk til orde via stemmeret og valgbarhed. Til sammen udgjorde de
et flertal, 86 % af befolkningen, der dermed fik stemmeret og valgbarhed til Folketinget. Det skal dog nævnes, at danske kvinder havde fået
stemmeret og valgbarhed til kommunalvalgene allerede i 1908.
I dag tager de fleste det som en selvfølge, at alle voksne borgere af
begge køn og fra alle sociale lag har lige demokratiske rettigheder og
adgang til at stemme og blive valgt til Folketinget. Mange har glemt,
at den ret ikke er kommet af sig selv og ikke er nogen ‘naturlig’ selvfølge. Borgerrettigheder for alle, forstået som det at have status som
borger i en stat og dermed opnå visse rettigheder uanset køn, rang og
stand, er resultatet af generationers kamp, ført af forskellige mænd og
kvinder fra vores umiddelbare fortid. Dén indsigt blev sat på dagsordenen som en fælles samfundserindring og blev således en del af den
offentlige diskurs i løbet af 2015. Alligevel er historien om, hvordan
det gik til, langt fra afdækket forskningsmæssigt. Men vi ved mere. Vi
ved, at mange enkelte personligheder, organisationer, bevægelser og
foreninger tog del i kampen for stemmeret og valgbarhed, også selv om
de som udgangspunkt havde forskellige borgerrettigheder, alt efter om
de i starten af det 20. århundrede kom fra adelen, borgerskabet (den
økonomisk velstillede klasse), embedsstanden, fra arbejderklassen, eller
om de var kvinder henholdsvis mænd. Med borgerrettigheder forstås
grundlæggende rettigheder som personlig og politisk frihed og ligeret
til offentlige samfundsgoder og – positioner så vel som personlig retssikkerhed. Og der var omkring 1915 ikke lighed for alle borgere i den
forstand. Ligesom demokrati opfattelsen har ændret sig historisk, har
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opfattelsen af de enkelte borgeres rettigheder og pligter i samfundet
ændret sig, både i forhold til køn og til forskellige sociale grupper. Før
1915 og et godt stykke op i det 20. århundrede kunne man i Danmark
ikke tale om, at det demokratiske system gav grundlæggende ligeret
og lige adgang for begge køn og alle sociale grupper til alle offentlige
samfundsgoder som uddannelse, erhverv og politiske positioner. Men
det er en langt større historie, som stemmeret og valgbarhedskampen
var en mindre del af, og som det vil føre for vidt at komme ind på her.
Her vil jeg nøjes med at konstatere, at alle, der op til 1915 havde kæmpet for adgang til stemmeret og valgbarhed, kom fra forskellige sociale
lag og grupper, der repræsenterede vidt forskellige politiske mål. Men
op til 1915 lykkedes det næsten at samles om det ene overordnede mål,
nemlig stemmeret og valgbarhed. Ellers spændte de, der i stort mål fejrede Grundlovsdagen i 1915, over politiske og religiøse ideologier, der
pegede i mange retninger. Nogle var socialister, andre liberale, nogle
var pacifister, andre militante, nogle var troende, andre gik mere op i
kampen for arbejde og uddannelse. Det var betegnende for de mange
personer og bevægelser, der var aktive i stemmeret og valgbarhedskampene fra 1880’erne til 1915, at de var så indbyrdes politisk forskellige. Det
var også både betegnende og historisk lærerigt, at de brugte energien
på at fokusere på det fælles mål snarere end at strides indbyrdes.
Essayet her fortæller nogle få af historierne om, hvordan de af de
mange, nemlig landets kvinder tog kampen for stemmeret og valgbarhed
op uanset deres klassetilhørsforhold, og hvordan de blev mødt af en
blanding af undren og latterliggørelse og kun tøvende respekt, da de
indtog gader og pladser, mødesale og talerstole som borgere, der ikke
længere ville lade sig repræsentere af en enkelt patriark som husbond,
arbejdsgiver eller ægtefælle. Essayet fortæller om enkelte af dem, der
som hovedpersoner stod i spidsen for kampen for stemmeret og valgbarhed som en grundlæggende borgerret og deres forskellige måde at
lægge kræfterne for at nå det fælles mål. Det peger på, hvor kilderne til
den store historie, der stadig mangler at blive skrevet, findes. Og ser til
sidst på, om det demokratiske mål om ligestilling i den parlamentariske
repræsentation er nået.
I 2015 udkom en række værker, der afdækkede mange af disse historier: Samfundsforskerne Drude Dahlerup og Anette Borchorst udgav
Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd (2015), journalisten
Dorte Chakravarty udgav Tjenestepigerne (2015), journalisten Pia Fris
Laneth udgav 1915. Da kvinder og tyende blev borgere (2015), journalisten
Helle Juhl udgav På lige fod – en krønike om kvinder, satire og kampen for
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Ill. 1: Karikaturtegning af
Matilde Fibiger med pibe,
bukser og en arrogant attitude, som ikke sås hos
samtidens kvinder. I virkeligheden var Matilde
Fibiger genert og stilfærdig at se på. (Folkets Nisse
1854)

valgret (2015), historikeren Jytte Larsen udgav Også andre hensyn? Dansk
ligestillingshistorie 1915-1953 (2015). I sammenhæng med alle disse udgivelser blev der holdt hundredvis af foredrag i alle egne af Danmark af
KVINFO’s Jytte Nielsen & Jytte Larsen, af Pia Fris Laneth og af mig selv,
Birgitte Possing. Her tog vi forskellige problemstillinger op fra den tid,
hvor kampene for stemmeret og valgbarhed for alle var på deres højeste.
Materialet herfra er samlet på KVINFO af Jytte Nielsen.
Frem og tilbage i kampen for stemmeret og valgbarhed
Det er bevægende at følge, hvordan kvinders kamp for stemmeret og
valgbarhed som en del af ønsket om at opnå ligestilling i Danmark har
bølget frem og tilbage i hovedet på den enkelte. Hvordan den bevægelse
i samfundet som sådan har stået på i mere end halvandet hundrede år.
Hvordan den har flyttet sig af mange komplekse, økonomiske, strukturelle, kulturelle og politiske grunde. Hvordan de første engagerede
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kvinder med selvtillid og viljestyrke inspirerede og puffede til de mest
progressive mænd i Rigsdagen, som også på deres måde fremsynet og
tidligt ønskede stemmeret og valgbarhed for høj så vel som lav og for
begge køn. Disse fremsynede mænd og kvinder tog teten i debatter og
valgretsbevægelser, og kvinderne rankede ryggen, selv når de blev mødt
af offentlig modstand og latterliggørelse. En af de første, der blev mødt
med voldsom forargelse og modstand, og som ikke engang krævede
stemmeret og valgbarhed, kun ret til at forsørge sig selv, var forfatteren,
lærerinden og officersdatteren Matilde Fibiger (1830-72). Hun havde
set sine forældre blive skilt og oplevet sin families opløsning. Udstyret
med den erfaring og en usædvanlig begavelse, blev hun tidligt klar
over, at voksne kvinder, der var rundet af borger- og embedsstanden
måtte og skulle blive i stand til at forsørge sig selv på linje med vaskekoner og andre arbejderkvinder i samtiden. Som den første danske
kvinde formulerede hun i 1851 sit inderlige ønske om, at kvinder fik
‘åndelig frihed’ og adgang til uddannelse, så de kunne blive i stand
til at forsørge sig selv. Det var i bogen 12 Breve fra Clara Raphael, som
udkom i 1951. Bogens hovedperson Clara Raphael følte sorg over ikke
at være en mand: “Hvor fattigt og indholdsløst er ikke vort Liv imod
deres? Er det med rette, at de halve Mennesker ere udelukkede fra al
aandelig Beskjæftigelse? Eller har virkelig Vorherre skabt os af ringere
Stof end Mændene?” spurgte hun. Hun stillede ingen stemmeret og
valgbarheds- eller ligestillingskrav, som vi kender dem i dag. Men ønsket
om åndelig frihed for kvinder var nok til at rejse en storm i pressen, og
Matilde Fibiger mistede den opbakning fra en af landets mest berømte
kulturpersonligheder, direktøren for Det Kongelige Teater Johan Ludvig Heiberg, som hun ellers først havde haft. Han havde skrevet forord
til hendes bog. Han trak sig fra den offentlige debat, der rasede efter
udgivelsen, hvor den ellers generte og blufærdige Matilde Fibiger blev
portrætteret i satiretegninger som en næsvis, latterlig kvinde med pibe,
herrebenklæder og -hat. Matilde Fibiger fik ikke vendt den offentlige
stemning. Alligevel stod hun fast, selv om mange af pressens mange
repræsentanter opfattede hende som en mandlig karikatur.
Det var hun ikke. Hendes brøde var at have ytret ønsket om adgang til
uddannelse, hvilket var kontroversielt for en kvinde i 1850’erne. Fibiger
var i sine fordringer ikke i nærheden af ønsket om ligestilling, valgret
eller nogle andre radikale ønsker, der kom frem i Danmark og mange
andre vestlige lande en generation senere. Hendes bog udkom inden
for de samme fem år som forfatterne Camilla Colletts Amtmandens Døttre
i Norge (1854-56) og Fredrika Bremers Hertha i Sverige (1856), der tog
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det samme tema op. I Danmark blev Fibiger nu udelukket fra det gode
selskab, skrev et par romaner mere, levede siden af at arbejde som telegrafist i Nysted, boede sammen med sin søster og døde fattig og ensom
i 1872. Det er kun halvandet hundrede år siden. Matilde Fibigers liv og
værker er grundigt udforskede, fortalt og fortolket bl.a. i Nordisk Kvindelitteraturhistorie, i flere værker af litteraturhistorikeren Lise Busk-Jensen,
i en biografi af Bodil Wamberg og i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
I samme år, som Clara Raphael udkom, i samme by og som en del af
samme generation startede den forældreløse præstedatter Natalie Zahle
(1827-1913) på eget initiativ og med private midler en lille pige- og lærerindeskole. Den blev i løbet af et årti en af landets største skoler og
voksede i løbet af et halvt århundrede til et privat finansieret og styret
uddannelsesimperium for piger og kvinder. Herfra tog de første kvinder,
der blev pionerer i uddannelse, erhverv og politik, deres eksaminer. Hvor
Matilde Fibiger talte om kvinders ret til uddannelse, tav Natalie Zahle.
Hun lod simpelthen være med at rejse sin stemme i offentligheden. Hun
organiserede i stedet sine skoler og udviklede sine pædagogiske idéer
i praksis uden at spørge nogen, men i tæt samarbejde med tidens store
mandlige pædagogiske tænkere og skolegrundlæggere. Hun fik succes,
blev én af Danmarks store og første kvindelige pionerer inden for uddannelse og dannelse og med årene en selvfølgelig del af samfundets gode
selskab og opnåede Fortjenstmedaljen i guld. Hendes skoleimperium
kom til at danne fundamentet for den enhedsskoletanke, der lå bag
den første lovgivning om en sammenhængende folkeskole i starten af
det tyvende århundrede.
Natalie Zahle stillede store krav om disciplin, stræbsomhed og flid til
sine elever. Sådanne krav var i midten af 1800-tallet helt uhørt at stille
til unge kvinder, men Zahle brød mønstret, og mange generationer af
elever fra hendes skoler blev senere i deres liv pionerer som de første
kvinder inden for erhverv, politik, uddannelse, videnskab og medier. Set
i det historiske lys, at muligheden for at få kompetencegivende uddannelse kun har eksisteret i lidt mere end halvandet hundrede år, er det
privilegeret som dette essays forfatter at være datter af en forældregeneration, der i 1960’erne, hundrede og ti år efter Natalie Zahle startede sit
livsværk, åbent og bevidst indpodede sine døtre, at de skulle tage retten
til uddannelse alvorligt. Som disse efterkrigstidsforældre gentog mange
gange, er uddannelse vejen til viden, og viden er forudsætningen for at
få magt over sin tilværelse og indflydelse på udformningen af demokratiet. Natalie Zahle var den dansker, der uddannede de første generationer af kvinder, som siden arbejdede for næste skridt: Indflydelsen på
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Ill. 2: N. Zahles Skole var også søgt af tilrejsende elever fra hele landet. De kunne bo på
skolens pensionat og blev kaldt kostgængerne. Her sammen med pensionatets bestyrer
J. Petersen (siddende i midten ved bordet med én af de yngste elever) og Natalie Zahle
(stående bagest nr. 3 fra højre). Fotoet er fra ca. 1860. (Danske Kvinders Fotoarkiv,
Det Kongelige Bibliotek)

samfundets indretning via lovgivningen. Men der skulle gå mange år,
fra hun startede sin uddannelsesvirksomhed, til det var almindeligt
acceptabelt, at kvinder tog ordet om politik i offentlige forsamlinger.
Natalie Zahle og hendes efterladte arkiver er grundigt udforsket i flere
biografier af undertegnede (1992, 1997, 2001), i Dansk Biografisk Leksikon
(1984) og i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2001); hendes arkiv beror
på Rigsarkivet, og der er yderligere breve og fotos fra, til og om hende i
Det Kongelige Bibliotek. Hun og Matilde Fibiger var pionerer, men kom
aldrig selv til at leve en tilværelse, som juridisk eller politisk myndige
borgere med en selvfølgelig plads på den offentlige scene.
Kvinder i offentligheden
“Damer, der holder foredrag, kan jeg ikke for min Død fordrage.” Sådan
sagde dramatikeren og takt-og-tone-forfatteren Emma Gad (1852-1921)
i starten af 1890’erne. Det var en anfægtelse for hende, fordi det endnu
var nyt, vovet og uvant at se anstændige kvinder tage del i debatter i
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Ill. 3: Grundloven af 5. juni 1915. § 30 angav de nye borgere, herunder kvinder, der
nu blev omfattet af borgerrettighederne. (Statens Arkiver)
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offentligheden uden for det private domæne i hjem og familier. Derfor udtalte Emma Gad sig sådan, før hun selv gik ind i arbejdet med
forberedelserne til “Kvindernes Udstilling” i København i 1895. Med
forbillede i verdensudstillingen i Chicago to år tidligere skulle den
københavnske udstilling vise, hvor langt kvinderne var nået inden for
uddannelse, arbejde og kunst. Til glæde for mange og stor overraskelse
for Emma Gad selv blev udstillingen en succes. Interessen for at kvinder
tog del i samfundsudformningen arbejdsmæssigt, kulturelt og kunstnerisk var stigende. Den oplevelse blev en øjenåbner for Emma Gad,
og hun vendte 180 grader i sin indstilling til kvindernes adgang til taleret, selvforsørgelse og udfoldelse i hjem såvel som i det offentlige. Nu
skrev hun: “Kvinderne vil efterhånden blive opdragne til at ville noget
og kunne noget, der skaber dem en Livsopgave i økonomisk Uafhængighed.” Sådan kom hun selv til – uden egentlig at være feminist – at
skrive til fordel for den spirende kamp for, at ‘Damerne’ fik adgang til
borgerret og blev optaget af kvinders valg- og stemmeret til Landsting
og Rigsdag. Hun var datter af en grosserer og en kunstner og blev selv
tidligt klar over, at hun var økonomisk uafhængig, også af sin mand,
kontreadmiral Nicolaus Urban Gad, som hun havde giftet sig med i
1872. De fik to sønner sammen. Hendes veldædige baggrund, organisatoriske evner, diplomatiske sans og satiriske skrivetalent gav hende
selvtillid og overskud til at være med til fejring af grundloven i 1915 og
gjorde hende til en ligeså respekteret rollemodel for andre kvinder som
en respekteret med- og modspiller for mænd. Selv satte hun ikke sit lys
under en skæppe og var “i sjælden grad både formidler og diplomat og
følte sig helt jævnbyrdig og ligeværdig med Georg Brandes, som hun
både beundrede og gennemskuede,” som Chr. Ludvigsen skrev om
hende i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2001). Hun var ikke selv frontløber i ligestillingskampen, men glædede sig ikke desto mindre over
kvindernes grundlovsbefæstede adgang til at blive stemmeberettigede
borgere i deres eget land ligesom tusindevis af andre kvinder fra vidt
forskellige sociale lag og klasser. Emma Gad også til at holde af ‘damer,’
der holdt foredrag, især hvis de var takt- og talentfulde. Emma Gad er
bl.a. portrætteret af Bjarne Kildegaard (1984), Pil Dahlerup (1983) og
hendes privatarkiv beror i Det Kongelige Bibliotek.
Folkedemokratiets grundlov
Den 5. juni 1915 blev den ny grundlov underskrevet af Danmarks konseilspræsident (statsminister) Carl Theodor Zahle. 1915-grundloven
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repræsenterede et gennembrud for det repræsentative demokrati, som
vi hylder som den bedste styreform i den vestlige verden. For første gang
nogen sinde fik alle danske kvinder og tjenestefolk af begge køn nu
mulighed for at give deres stemme til kende og blive valgt til Rigsdagen,
så den grundlov kan med rette kaldes folkedemokratiets grundlov. Den
blev til efter årtiers kampe, som både arbejderbevægelsen og kvinder
fra alle sociale lag havde ført. Når man siger, at Danmark fik sin første
demokratiske grundlov i 1849, er det ikke ganske sandt. Grundloven af
5. juni 1849 afskaffede enevælden, men gav kun stemmeret og valgbarhed til mænd over 30 år med egen husstand. De udgjorde kun 14 % af
landets befolkning. Først i 1915 fik Danmark den første egentligt demokratiske grundlov, fordi de 86 % af landets befolkning, der hidtil havde
været udelukket fra indflydelse og almindelig borgerret, fik adgang til
at stemme og selv stille op til Rigsdag og Folketing. De såkaldte fem f’er,
der indtil da havde været udelukket fra indflydelse på det samfund, som
de levede og boede i og arbejdede for, var de fattige, fruentimmerne,
forbryderne, fjolserne og folkeholdet: I 1915 fik to af f’erne iflg. § 30,
fruentimmere fra både borgerskabet og arbejderklassen og folkeholdet,
det vil sige tjenestefolk af begge køn, stemmeret og valgbarhed. Resten,
de fattigforsørgede, fjolserne og forbryderne fik først til stemmeretten
langt senere i det tyvende århundrede.
Valg- og stemmeret havde nu kvinder og tjenestefolk, som var fyldt 25
år. Det betød, at de politisk blev anset som individer i egen ret og ikke
behøvede at have egen husstand eller et særligt køn for at få adgang til
at stemme eller blive valgt til Folketinget. De havde stadig ikke adgang
til alle erhverv og uddannelser, men det er en anden historie. Den nye
grundlov var smukt skrevet, også smukkere end den gamle fra 1849.
Små fyrre år senere fik Danmark endnu engang ændret sin grundlov.
Det var i 1953, hvor valg- og stemmeretten blev sat ned til 23 år for
alle og begge køn; samtidig fik kvinder ret til tronfølge: En dronning
kunne følge en konge. Den almindelige valg- og stemmeret for landets
borgere blev sat ned til 21 år i 1961, til 20 år i 1971 og til 18 år i 1978.
Men døren til formel, demokratisk ligestilling blev åbnet i 1915, som
det sås af § 30 og 31.
Som det femte land i verden nærmede Danmark sig i 1915 et parlamentarisk demokrati, der stort set inkluderede stemmeret for alle
borgergrupper. Dette demokratiske gennembrud i Danmark skete 22
år efter New Zealand, 9 år efter Finland, 5 år efter Australien og 2 år
efter Norge. 1915-grundloven repræsenterede en demokratisk og en
kønspolitisk revolution, som både arbejderbevægelsen og tusindvis af
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Ill. 4: Christian 10. hilser de 20.000 kvinder, der den 5. juni 1915 var draget til Amalienborg Slotsplads. (Det Kongelige Bibliotek)

danske kvinder fejrede på forskellige måder over hele landet. Dét, der
tiltrak den største opmærksomhed i medierne, var for en gangs skyld
ikke de store optog og fester, der var arrangeret af fag- og arbejderbevægelsen og endte i Fælledparken i København. Det var et enormt,
eksklusivt kvindetog gennem hovedstadens gader. Man havde nok set
enkelte kvinder på talerstolene før. Men aldrig havde man oplevet så
mange kvinder spadsere ud i offentligheden på én gang. Og slet ikke
i fælles trav!
Kvindetoget – en markering af den politiske kønsrevolution
Omkring 20.000 kvinder gik den 5. juni 1915 i optog fra Grønningen
på Østerbro i København til Amalienborg Slotsplads for at vise deres
glæde. Det var ikke et takketog, selv om nogle fra pressen mente det. Det
var en glad politisk markering af noget, som de mange kvinder længe
havde ment, skulle have været en ret. Uanset hvordan man på forhånd
opfattede idéen med kvindetoget, havde man aldrig set noget lignende.
Mange satiretegninger latterliggjorde kvinderne. Politiet havde tvivlet på
kvindernes evne til at gå i optog, for “de havde jo aldrig været Soldater,”
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Ill. 5: Fanevagten med Sif Olsen og de hvidklædte, barhovedede unge kvinder i spidsen
for Kvindetoget på vej fra Grønningen mod Amalienborg. Politiet var klar til at gribe
ind, men alt forløb fredeligt og uden tumult, takket være kvindernes egne ordensmarskaller. (Det Kongelige Bibliotek)

sagde man. Københavnerne var vant til de kæmpe arbejderoptog med
hornmusik, larm og ustyrlig ballade undervejs. Dem vidste man, hvordan man skulle tackle. Men hvordan skulle det gå, hvis man slap kvinder
løs på gaderne? Hele pressen var forsamlet for at følge begivenheden.
Og nervøsiteten blev gjort overraskende til skamme.
Det store valgretstog var på forhånd stramt koreograferet af translatør og redaktør Thora Daugaard fra Dansk Kvindesamfunds kontor
i Studiestræde. Det hvilede på et koncept og en enkel idé, nemlig at
deltagerne var alt, og musik og rekvisitter var overflødige. Idéen var, at
dén politiske kønsrevolution, der med et slag inkluderede alle landets
voksne kvinder fra alle sociale lag i stemme- og valgbarhedsretten, skulle
fejres rent og i en enkelt komposition. Over to hundrede kvinder var
udnævnt til ordensmarskaller. De skulle dirigere toget med små gyldne
stave, der var ombundet af rød-hvide sløjfer, så de mange kvinder kunne
gå af sted i velordnede rækker frem ad gangen. For en sikkerheds skyld
bar nogle af dem kurve med sukker og kamferdråber, hvis der skulle
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blive brug for det i den smukke junisol. Ordensmarskallerne sørgede for
ro og disciplin, og politiet og andre skeptiske herrer måtte æde deres
ironi i sig bagefter. Kvinderne tog sig ikke af latterliggørelsen. De gik
bare. Adgangstegnet, en lille rød-hvid broche, der var lavet i 10.000
eksemplarer og som kunne købes på forhånd, blev revet væk, så resten
af deltagerne måtte gå uden. Også de gik under optogets rene disciplin.
Kvinder fra flere end 36 organisationer deltog, og man startede på
Grønningen, hvor de 250 toptrænede demonstrationsvagter fra Københavns Kvindelige Gymnastikforening tog imod iført grønne armbind.
De var ledet af Karen Sofie Amalie Præstgaard (1873-1940), der var
selvlært lærerinde, skomagerdatter fra Randers og pionér i kvindegymnastik. Hun blev hjulpet af et par andre gymnastiklærerinder. Og de
kunne deres kram. Stemningen var intens allerede under opløbet til
Grønningen, som den danske og den internationale presse fulgte under
stor bevågenhed og beskrev sådan: “Den ene overfyldte Sporvogn efter
den anden svingede ned ad Bredgade, men Ladningen bestod af lutter
Kvinder. Man så bogstaveligt ikke én Mand for hver fem Hundrede Kvinder.” De samledes i rækker på 5 ad gangen med fanevagten forrest, og
så gik de af sted i junisolen. Berlingske Tidende skrev: “Ingen, der så den
uoverskuelige Mængde af danske Kvinder, som i taktfast Gang, Række
efter Række, drog ind på Slotspladsen for at tage deres Rettigheder i
Besiddelse, vil nogensinde glemme det.”
Det var et enestående syn: Fanevagten, den barhovedet ungdom iført
hvide kjoler, gik forrest med fanebæreren Sif Obel i spidsen og signalerede, at de var parate til at løfte den feministiske arv ind i fremtiden.
Det, at de gik uden hat, med rank ryg og egen fane var et usædvanligt
symbol på den frihed og det ansvar, de var indstillet på at tage sig
fremover. Ingen fra noget socialt lag, hverken børn, unge, mænd eller
kvinder gik ellers udendørs uden hat i 1915. Om den unge fanebærer
skrev Politiken: “Om selve Danmarksfiguren var steget fra sin Sokkel for
at marchere i Spidsen, kunne hun ikke virke mere udpræget dansk og
lys end Frk. Obel, der fik sig en strålende skønhedssucces. Hvis vi levede
i Amerika, ville frk. Obel i dag til morgen kunne vade gennem dynger
af ægteskabstilbud.” Men hun havde andre planer: Hun var cand.phil.
og studerede sprog.
Efter fanevagten kom deputationen af den kvindesaglige elite af
modne damer med hattene værdigt på plads, klar til at få foretræde
for konge og regering. De skulle i en deputation forelægge en såkaldt
“Adresse,” hvori de udtrykte deres anerkendelse af begivenheden. Efter
dem kom folket, nemlig alle de nye medborgere arm i arm i utallige
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rækker i kvindetoget, omkranset af mænd, der muntert og måbende
fulgte med fra sidelinjen:
På Amalienborg samledes alle, mens den dertil udvalgte deputation
af den kvindesaglige elite på vegne af den tusindtallige skare afleverede
deres Adresse til regering og rigsdag. I adressen udtrykte de glæde, ikke
tak for det, som de alle anså for deres ret: “På denne for os så betydningsfulde Dag, da danske Kvinders politiske Valgret er en fuldbyrdet
Kendsgerning, har vi som Talsmænd for Tusinder af Kvinder ønsket at
udtale for Danmarks Regering og Rigsdag vor glæde over den fulde politiske Borgerret, som den nye Grundlov giver Kvinderne. – Vi værdsætter
i fuldeste Mål denne Valgret, som åbner os Mulighed for Indflydelse på
Landets Love, der gælder for Kvinder så vel som for Mænd. – Det har
været os en stor Tilfredsstillelse at se alle Partier stå enige i denne Sag,
og det er vor Forventning, at det Lovgivningsarbejde, som Mænd og
Kvinder nu sammen skal tage op, vil blive forøvet med fuld Hensyntagen,
såvel til kvindelige som mandlige Synsmaader og Interesser. – Vi er os bevidst,
at der følger Ansvar og Pligter med de nye Rettigheder, og vi udtaler
som vort Håb og vort alvorlige Ønske, at Kvindernes Deltagelse i det
politiske Liv må blive til Lykke for Land og Folk” (fremhævningen min,
bp). Adressen var formuleret og underskrevet Henni Forchhammer, der
var forkvinde for Danske Kvinders Nationalråd, der på det tidspunkt
repræsenterede over 80.000 kvinder og 36 kvindeforeninger.
Forelagt denne adresse svarede Christian 10., at han nærede fuld
tillid til, at kvinderne ville gøre “god Fyldest” sideordnet med mænd.
Men han mindede dem også om, at kvinderne ikke kunne eller burde
undværes eller erstattes i hjemmene eller i opdragelsen af børnene,
“thi gennem Barnets Kærlighed til Hjemmet vækkes Kærligheden til
vort fælles Hjem: Danmark.” Så fik kongen lige sat på plads, at de glade
kvinder ikke skulle rende for meget af pladsen. Hvis de gik ud og blev
aktive i den politiske verden, måtte de ikke slippe det derhjemme. Sådan
blev Christian 10.s bemærkning en symbolsk understregning af det dobbeltarbejde, som landets kvinder stod for at passe, hvis de skulle finde på
at blande sig i den offentlige samtale om samfundets indretning. Nogle
af de kvikkeste hoveder blandt kvinderne lagde også mærke til, at kongen havde haft en “skælm i øjet.” Men selv om meget andet, der hører
til lige adgang til at blive fuldt myndige og selvbestemmende borgere
mellem de to køn, endnu lå langt ude i horisonten, lod de opstemte
kvinder lige netop dén dag sig ikke gå på af den lille fine hentydning til,
at de ikke måtte slippe arbejdet eller ansvaret på det private domæne:
Stemmeret og valgbarhed var nået, kvinderne havde med selvtillid og
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Ill. 6: Henni Forchhammer (1863-1955)
var formand for og grundlægger af Danske Kvinders Nationalraad (DKN) fra
1899. Rådet fik enorm indflydelse i mere
end tre årtier. Da Henni Forchhammer
i 1931 forlod formandsposten til fordel
for internationalt arbejde, havde DKN
80.000 medlemmer og bestod af 53 organisationer. (Det Kongelige Bibliotek)

overskud overvundet latterliggørelsen, og det var der grund til at fejre.
I offentligheden.
En spændvidde af kvinder
Hvem var det da, der gik så glade afsted i det store Kvindetog den 5.
juni 1915? Hvis vi ser dem nærmere efter i sømmene, viser det sig, at
de repræsenterede en enorm social bredde og en stor spændvidde af
kvinder fra vidt forskellige miljøer, erhverv og aktiviteter: Det sås også i
den deputation af modne, kvindesaglige kvinder, der forelagde adressen for Kongen. Deres ordfører var Henni Forchhammer (1863-1955).
Henni Forchhammer var rektordatter fra Herlufsholm Kostskole,
uddannet hos Natalie Zahle og havde studeret sprog på Københavns
Universitet; hun var en spinkel og beskeden kvinde, der i 1890’erne
var flyttet til København sammen med faderen efter moderens død.
Hun forblev ugift og blev allerede her aktiv i Dansk Kvindesamfund og
grundlagde i 1899 Danske Kvinders Nationalråd, som blev en paraply
organisation for mange kvindeorganisationer, og som hun med ganske
få afbrydelser var formand for indtil 1931; det favnede da 80.000 medlemmer og 53 organisationer og strålede af Forchhammers ledelsestalent og engagement. Henni Forchhammer udfoldede sig også uden
for landets grænser og var tidligt blevet det første danske medlem af
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Ill. 7: Den aristokratisk fødte Isabella Brockenhuus-Løwenhielm (1856-1932) spiste
sammen med sine sygeplejeelever på den skole, hun selv havde oprettet. (Skt. Lukas
Stiftelsens arkiv)

International Council of Women, hvorfra hun om en kongres i London 1899
sagde: “Det var den uforglemmelig Oplevelse at træffe fremragende
Kvinder fra mange Lande med fælles Interesser og fælles Stræben i al
Forskellighed.” De ord var betegnende for den tids kvindebevægelser:
Kvinderne her kunne samles om fælles interesser og mål på trods af
stor indbyrdes forskellighed; de brugte ikke deres krudt og energi på at
strides indbyrdes eller bekæmpe hinanden. Tværtimod. Henni Forchhammer blev siden vicepræsident i International Council of Women og kom
til at spille en central rolle som kontaktformidler mellem nationalråd
i de krigsførende lande under Første Verdenskrig. Fredsarbejdet førte
senere til dannelsen af Women’s International League for Peace and Freedom,
og Forchhammer blev delegeret i Folkeforbundet eller Folkenes Forbund
(League of Nations), som det hed, da det blev grundlagt 25. januar 1919
i henhold til Versailles-traktaten, der afsluttede Første Verdenskrig. Her
arbejdede hun blandt meget andet for at forhindre handel med kvinder
og børn. Men det var langt senere. Henni Forchhammer mangler stadig
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sin biografi, både i Danmark og i udlandet. Men hun er dog portrætteret
af Inga Dahlsgård i Kvinden & Samfundet, nr. 6, 94, 1955, af samme i
Dansk Biografisk Leksikon (1980) og af Hanne Rimmen Nielsen i Dansk
Kvindebiografisk Leksikon (2000). Dele af hendes arkiv beror i Rigsarkivet,
andre dele bevares stadig privat i familien.
I 1915 stod hun i Kvindetoget ved siden af Jutta Bojsen-Møller (18371927). Denne kom fra et helt andet miljø end Forchhammer, nemlig
højskolemiljøet, hvor Bojsenfamilien var en slægt, hvis medlemmer drev
adskillige højskoler. Derigennem havde hun gode kontakter i landets
rigsdagspolitiske miljøer. Faderen Fredrik Bojsen havde deltaget i den
grundlovgivende forsamling i 1848-49. Broderen Frede Bojsen var en
betydningsfuld venstrepolitiker, så Jutta Boisen-Møller vidste fra ham,
hvad det ville sige at deltage i politisk arbejde. Hun blev selv formand
for Dansk Kvindesamfund fra 1894 til 1906 og kørte det hele som en
glad hustru til præsten Frederik Møller, som hun var blevet gift med
som 23-årig. Hun var en respekteret leder af den store husholdning på
Bojsensminde i Sorø. Hendes diplomatiske forhandlingsevner og evne
til at sætte sig ud over alle former for foreningsrivalisering, politisk strid
og almindelig nid og nag var berømt. Pragmatisk kunne hun samarbejde
med alle, ikke mindst når visionen om kvinders politiske ligestilling
med mænd i forhold valgret var i højsædet; resten måtte de selv om.
Jutta Boisen-Møller var den 5. juni 1915 delegationens alderspræsident
og “yngst af sind,” som pressen skrev. Hun havde øget sin i forvejen
store popularitet ved at bryde etiketten med hurraråb fra Landstingets
tilhørerloge, da Grundloven blev vedtaget – og på den store Grundlovsdag strålede hun “som en Sol, og hvert Øjeblik maa hun standse for at
blive snap-shot’et.” Også Jutta Boisen-Møller savner stadig sin biografi,
men hun er omtalt flere steder i litteraturen, bl.a. i Anna Bojsen-Møller
(red.): Eline Bojsens erindringer (1999), i Gyrithe Lemche; Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar (1939), Højskolebladet, 11, 1907, & 3, 1927,
samt i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2000). Hendes privatarkiv beror
i Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket (Rigsarkivet).
I deputationen var også forfatteren Gyrithe Lemche (1866-1945), der
var rundet af det højere handels- og embedsborgerskab i København.
Hun var gift med en kredslæge, der bakkede hende op i alt, hvad hun
gjorde efter at have født ham ti børn. Hun blev først kvindepolitisk aktiv
i 1906, da hendes søster Vibeke Salicath fik hende ind i Dansk Kvindesamfund. Hun blev allerede i 1913 Dansk Kvindesamfunds chefideolog
og redaktør af medlemsbladet Kvinden & Samfundet. Det var også hende,
der skrev foreningens og dansk kvindebevægelses grundhistorie med
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Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, hvilket har gjort hende
mere kendt i eftertiden end hendes ligeså eller endnu mere markante,
engagerede og hårdt arbejdende samtidige. Gyrithe Lemche har heller ikke fået sin biografi endnu, men hun har udgivet sin selvbiografi i
Den Ny Litteratur III (1926), og hendes værker er omtalt og analyseret af
flere, bl.a. af Niels Birger Wamberg i Danske Digtere i det 20. Århundrede
(1965), af Beth Juncker samme sted (1980), af Susanne Fabricius i Dansk
Biografisk Leksikon (1981), af Elisabeth Møller-Jensen (red.) i Nordisk
Kvindelitteraturhistorie 1993-98, og af Margit Andersen i Gyrithe Lemches
forfatterskab (1983). Hendes privatarkiv beror i Det Kongelige Bibliotek.
Det rigtig store ved Kvindetoget i 1915 var, at det udover de i forvejen
kvindesagligt aktive og forfattere bestod af mange andre kategorier af
kvinder:
Der var filantroperne, som fra deres arbejde i forskellige velgørenhedsorganisationer og -aktiviteter kendte alt til fattigdom og behovet
for sociale reformer. I spidsen for dem og som en del af den kvindesaglige elite, der gik i deputation til kongen, gik adelsdatteren Isabelle
Brockenhuus-Løwenhielm (1856-1932).
Usædvanligt for sine klasse- og adelsfæller arbejdede BrockenhuusLøwenhielm selv hårdt blandt de allerfattigste i København. I 1915
havde hun skabt hovedstadens største – ikke de første – arbejdsstuer
for børn, hvor de fik mad, sygepleje og undervisning. Hun havde også
oprettet en sygeplejeskole, som lagde fundamentet for det, som i år 1900
blev til Skt. Lukasstiftelsen. Brockenhuus-Løwenhielm har heller ikke
fået sin biografi, men er dog portrætteret af Susanne Malchau i Dansk
Kvindebiografisk Leksikon (2000), omtalt af Felix Olafsson i Lukassøstrene
(1997) og af Birgitte Possing i Adel. Den danske adel siden 1840 (2015).
Brockenhuus-Løwenhielm gik med sin hvide kyse frejdigt sammen
med kvindesags- og fredsforkæmperne med den internationale horisont. De blev kaldt Hvad-Vi-Vil-kvinderne, fordi de repræsenterede
foreningen Kvindelig Fremskridtsforening, som var brudt ud af Dansk
Kvindesamfund for at samarbejde med både de socialistiske kvinder og
de internationale kvinde- og fredsforeninger. Foreningen udgav bladet
Hvad Vi Vil, der udkom fra 14. juli 1888 til 1894, og som bestræbte sig
på at skaffe kvinderne “den Ret, som tilkommer dem som Mennesker”
inden for stat, kommuner, kirke, skole og arbejde.
I spidsen for fremskridtskvinderne gik deres forkvinde, godsejerdatteren og den tidligere formand for Dansk Kvindesamfund Matilde Bajer.
Matilde Bajer var en mild og modig kvinde, der livet igennem havde
fået opbakning fra sin mand venstrepolitikeren og forfatteren Frederik
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Ill. 8: Matilde Bajer (1840-1934) var et
naturligt medlem af deputationen til
Statsrådet som én af de store danske
kvinder og pionerer i kampen for sit køns
borgerskab og adgang til demokratiske
rettigheder. (Det Kongelige Bibliotek)

Bajer (1837-1922). Han havde i mange år været fortaler for kvinders
stemmeret og valgbarhed til Rigsdagen. Sammen havde de 6 børn. Til
forskel fra en del af hendes generations kvindelige pionerer i kampen
for demokrati og borgerrettigheder, er Matilde Bajer skrevet ind i dansk
historie flere steder: Hun er omtalt i sin mand Fredrik Bajers Dansk
Kvindesamfunds Stiftelsesår 1871 (1905), i hans Livserindringer (1909-10)
og optræder naturligvis i Gyrithe Lemches Dansk Kvindesamfunds Historie
gennem 40 Aar (1939). Hun er portrætteret af Claus Bjørn i Dansk Biografisk Leksikon (1979), af Eva Hemmer Hansen i Blåstrømper, rødstrømper,
uldstrømper (1970), af Lis Højgaard i Bidrag til den danske kvindebevægelses
historie 1870-1900 (1977) og af Tinne Vammen i Dansk Kvindebiografisk
Leksikon (2000). Hendes og hendes ægtefælles privatarkiv beror i Rigsarkivet og i Dansk Kvindesamfunds arkiv i Kvindehistoriske Samling
(Statsbiblioteket, Rigsarkivet). En dobbeltbiografi af ægteparret Fredrik
og Matilde Bajer har vi endnu til gode.
På næsten samme politiske linje som Matilde Bajer lå journalist Johanne Meyer (1838-1915), toldbetjentdatteren, der blev gift med en
jødisk købmand og skilt fra ham igen efter have født 5 børn, der alle
døde som små, hvorefter hun adopterede 5 andre. Hun var særdeles
handlekraftig og engageret som murbrækker i kvindesagen. Johanne
Meyer var en karismatisk taler, redaktør og en troende socialist, og
allerede fra 1888 særdeles aktiv i kampen for kvinders stemmeret og
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valgbarhed og indflydelse i samfundet. Johanne Meyer havde været
med til at starte Kvindelig Fremskridtsforening, redigere Hvad Vi Vil
og var altid at finde i forreste række i valgrets-, freds- og kvindebevægelserne. Selv om hun var socialdemokrat, var hun også stærkt kritisk
over for sine egnes, nemlig socialdemokraternes forbehold over for
kvindevalgretten. Hun døde i februar 1915 og nåede ikke selv at opleve den store dag. Også om den aktive Johanne Meyer kan man læse
i Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar (1939). Derudover er
hun portrætteret af Karin Sandvad i Årbog for arbejderbevægelsens
historie I (1971), af Inga Dahlsgård i Dansk Biografisk Leksikon (1981)
og af Tinne Vammen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2000). Hendes for samtiden usædvanlige og aktive liv, både som privatmenneske,
mor til fem egne børn og fem adopterede børn, fraskilt hustru og som
samfundsengageret journalist ville være en biografi værdig, men også
den har vi til gode.
Hvor man i spidsen for de første valg-, freds- og kvindeforeninger
mødte kvinder fra adelen, borgerskab, højskoleverdenen, handelsstanden og embedsfamilier, ugifte kvinder uden børn, fraskilte kvinder med
og uden egne børn og mødre med op til ti børn, så man i Kvindetoget
en lignende farverig mangfoldighed uden lige. Her var kvinder af alle
slags, typer og personligheder fra mange sociale lag. Det var, som om
begrebet ‘kvinden’ pludselig havde virkeliggjort og foldet sig ud som
et utal af subjekter og individer og udfoldet sig i en broget alsidighed,
som ved sin blotte fremtræden måtte gøre enhver forestilling om, at
kvinder var ens i én fælles ‘kvindelig karakter’ til skamme. Fra internationalisterne til patrioterne i Danske Kvinders Forsvarsforening kom de
selvsikkert og stilfærdigt gående.
Derfor så man også den fædrelandsforsvarende majordatter og sygeplejerske Charlotte Norrie (1855-1940). Hun var en stilfærdig, gift,
patriotisk sindet, men usædvanlig aktiv og internationalt orienteret
kvinde, mor til tre og aktiv i International Council of Women. Hun stiftede selv Dansk Sygeplejeråd (1899) og blev rådets første formand.
Hun grundlagde også det internationale sygeplejeråd, The International
Council of Nurses og var gennem flere årtier aktivt engageret i at få oprettet private sygeplejeskoler. Hun argumenterede stædigt og fremsynet
for at gøre sygepleje til et acceptabelt erhverv for borgerskabets døtre.
Hendes mest omfattende organisatoriske indsats blev dog skabelsen
af Dansk Kvinders Forsvarsforening (1907-21), som skulle styrke landets
forsvarsvilje og presse partier og regering til at øge bevillingerne til det
danske forsvar. Den forening omfattede 50.000 kvinder og udfoldede
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sig i alle hjørner af landet. Ved siden af alt dette var hun i 1898 medstifter af Danske Kvindeforeningers Valgretsudvalg, der i 1904 blev til Danske
Kvindeforeningers Valgretsforbund. Også Charlotte Norrie er en del af
Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar (1939), men ellers er hun
portrætteret af Inga Dahlsgård i Dansk Biografisk Leksikon (1982) og af
Tinne Vammen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2001). Også hun savner
helt oplagt sin biografi. Hendes og hendes ægtefælle stabslæge Gordon
Norrie (1855-1941) har efterladt deres fælles privatarkiv i Rigsarkivet,
så kilderne til hendes liv og værk er tilgængelige.
I Kvindetoget gik hun den 5. juni 1915 myndigt side om side med de
kropsbevidste gymnastik- og idrætskvinder, sygegymnaster, sundhedskvinder, dansere og jordemødre, der alle delte den samme oplevelse af
dagen, som lærerinden Nanna E. Bojsen, der ellers ikke umiddelbart
har efterladt sig kilder, siden formulerede: At dette var “én af de betydeligste Dage i mit Liv.” Et utal af lærerinder fra organisationen Den
Danske Pigeskole, seminarie- og kommunelærerinder, husholdnings- og
skolekøkkenlærerinder sluttede sig til sammen med de akademisk uddannede som litteraturhistorikeren i dansk og svensk litteratur Ida
Falbe-Hansen (1849-1922), der var den første danske kvinde, der blev
magister i nordisk filologi ved Københavns Universitet, og hendes bofælle litteraten, oversætteren og redaktøren Elisabeth Grundtvig (18561945), den første danske kvinde, der blev uddannet stenograf. Både Ida
Falbe-Hansen og Elisabeth Grundtvig tilhørte den tredje generation af
selvstændige og kritiske Zahle-lærerinder. De var gennem årene begge
energiske inden for hver deres felt og støttede kvindesagen som uhyre
flittige redaktører for og skribenter til Kvinden & Samfundet ved siden
af deres fagligt pædagogiske udviklingsarbejde. Begge var de også aktive i stiftelsen af Kvindelig Læseforening i 1872, men befandt sig som de
fleste ellers ikke i forreste række i stemmerets- og valgbarhedskampen.
Elisabeth Grundtvig var dog med til i 1904 at starte Politisk Kvindeforening, der senere blev til Københavns Kvindevalgretsforening. Ellers er hun
gået over i historien som den, der med sine argumenter for, at kvinders
kønsmoral lå på et højere niveau end mænds, satte ild til dét, der siden er blevet kendt som sædelighedsfejden. Fejden mellem forfatteren
Georg Brandes og dagbladet Politiken på den ene side og Elisabeth
Grundtvig og den norske digter Bjørnstjerne Bjørnsen på den anden
udspillede sig i slutningen af 1880’erne og bredte sig til hele Norden.
Den endte i en retssag, som Elisabeth Grundtvig vandt. De to kvinders
usædvanlige liv og samliv ville også være en dobbeltbiografi værd. De
og deres samfundsindsatser er dog begge omtalt i Lis Jacobsen (red.)
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om Kvindelige Akademikere 1875-1925 (1925), af Agnete Rasmussen i
Dansk Kvindesamfund og sædelighedsfejden 1887 (1972), af Elias Bredsdorff
i Den store nordiske krig om seksualmoralen (1973), af Gyrithe Lemche i
Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar (1939), af Adda Hilden i
Lærerindeuddannelse (1993), af henholdsvis Vagn Skovgaard-Petersen
og Uffe Andreasen i Dansk Biografisk Leksikon (1980) og af Tinne Vammen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2001). Deres privatarkiver og
efterladte papirer beror i Håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek i København og i Selma Lagerlöfs arkiv på Kungliga Biblioteket i
Stockholm.
Uanset om kvinder som Falbe-Hansen og Elisabeth Grundtvig var
kvindesagligt aktive eller i stedet udfoldede stort fagligt engagement
inden for deres erhverv, var de begejstrede for at kunne træde i karakter
som individuelle borgere i deres egen ret. Også de kirkelige og missionske kvinder var med, godt suppleret af for eksempel den indremissionske
organistdatter og fraskilte forkæmper for afholdssagen, Lene Silfverberg (1838-1922). Hun startede virksomheden “Københavnske Kvinders
Kaffevogne,” som i 1922 skænkede over en million kopper gratis kaffe
på gader og pladser. Hun stod i spidsen for flere af de såkaldte “Hvide
Baand”-foreninger, som på denne tid var udbredte, fordi snapsen var
billig, og mange gifte arbejdermænds ugeløn blev brugt på den i stedet
for familiernes forsørgelse. Lene Silfverberg er portrætteret af Anton
Schmidt i Lene Silfverberg (1924), af Frode Markersen (red.) i Afholdsbevægelsen i Danmark (1939), af Helge Larsen i Dansk Biografisk Leksikon
(1983), af Sidsel Eriksen i Søster Silfverbergs sorger (1993) og af Tinne
Vammen i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2001). Hun er således en af
de få kvinder fra det store Kvindetog, der faktisk har fået sin biografi.
Men der er givet mere at hente, hvis man vil kaste et nyt blik på hendes
særprægede livsindsats. Hendes privatarkiv beror i Afholdsselskabernes
Landsforbund.
En ikke helt lille erhvervsgruppe blandt de i Kvindetoget deltagende
kvinder var de selverhvervende, unge telefonistinder, der med Thorborg Engberg i spidsen fyldte række på række i kvindetoget. Fra 1899
til 1920 steg antallet af telefonabonnenter fra 8.000 i København til
220.000 i hele Danmark. De betjentes af en stadig voksende gruppe
telefonistinder, der hovedsagelig var unge, ugifte kvinder fra ‘bedre’
familier og som tjente en meget lav løn. Efter en strejke opnåede de i
1920 bedre lønninger og ret til at beholde deres stillinger, selv om de blev
gift. Telefonistinderne er nævnt i Birgitte Wistofts bog om telefonens
udvikling Tyrannisk men uundværlig (2007), men hverken faggruppens
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Ill. 9: Danmarks første undervisningsminister af hunkøn, Nina Bang (18661928), gik ikke med i Kvindetoget, men
holdt sig til socialisterne. (Det Kongelige
Bibliotek)

eller Thorborg Engbergs historie er skrevet. Der er mange eksempler
på personligheder, hvis liv, indsats og historie er gået i glemmebogen.
Der ligger stadig en opgave i at afdække, om der er bevaret kilder til
Thorborg Engbergs og hendes fagfællers historie.
Den samfundsmæssige spændvidde af kvinder, der deltog i Kvindetoget rakte fra højre til venstre i det politiske spektrum, fra samfundets
store familier, fra de gifte mødre med mange børn til de mindre velhavende familiers mødre og døtre, de enlige mødre og de selvforsørgende
lærerinder, telefonistinder og sygeplejersker. Tilsammen repræsenterede
de et bredt spektrum af de voksne, danske borgere af kvindekøn.
Andre veje
Men der var også kvinder, der bevidst ikke gik med i Kvindetoget. Repræsentanter for Socialdemokratiet og partiet Højre blev hjemme eller
gik andre steder for at fejre Grundlovsdagen. Arbejderbevægelsens
kvinder var med Socialdemokratiet i Fælledparken; deres parti havde
overbevist dem om, at de hørte nærmere til deres klasse- end til deres
kønsfæller. I det socialdemokratiske Ravnen var der ikke så meget som
en vignet om det store kvindetog; i stedet bragtes portrætter af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer Frederik Borgbjerg, Thorvald Stauning og Harald Jensen, der også havde kæmpet for den nye grundlov.
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Danmarks første kvinde på en ministerpost, hornblæserdatteren Nina
Bang (1866-1928), der ti år efter i 1924 blev undervisningsminister og
dermed verdens første kvindelige minister, var heller ikke med i Kvindetoget.
Nina Bang har fået sin biografi af Karsten Faurholt Nina Bang (1997),
er portrætteret af Marianne Alenius i Clios døtre gennem hundrede år
(1994), i Arbejderhistorie (1991), af Niels Finn Christiansen i Dansk Biografisk Leksikon (1979) og af Tine Kjær Bach og Ann-Dorte Christensen
i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (2000). Nina Bangs privatarkiv beror på
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Skønt hun var en af de første
politisk aktive kvinder i Danmark, Danmarks første kvindelige minister og anerkendt som både akademiker og politiker, var hun slet ikke
interesseret i kampen for ligestilling eller stemmeret og valgbarhed til
kvinder. Så hun deltog i grundlovsfestlighederne i Fælledparken, ikke
i Kvindetoget til Amalienborg. Også formanden for KAF, Kvindeligt
Arbejderforbund og verdens første rene kvindefagforening, arbejderdatteren Sofie Rasmussen, valgte at deltage i arbejderbevægelsens festligheder i Fælledparken langt fra Amalienborg. Hun havde overtaget
KAF fem år før, da dets navnkundige stifter Olivia Nielsen (1852-1910)
døde pludseligt. Olivia Nielsen havde i 1886 skabt “Foreningen af Vadske- og Rengøringskoner,” som hurtigt blev til Kvindeligt Arbejderforbund og verdens første rene kvindefagforening. Forkvinderne for den
og en række andre fagforeninger, der også kæmpede for valgretten,
og som var nært knyttet til Kvindelig Fremskridtsforening, lod sig endnu
binde stærkest til arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet. Klasse gik
foran køn, og man var i arbejderbevægelsen stadig nervøs for kvinders
selvstændighed, strejkebryderi og løntrykkeri. Det er en lang historie i
sig selv. Men den skilte vandene blandt kvinderne i grundlovsfejringen.
Den historie har journalisten Pia Fris Laneth fortalt i 1915. Da kvinder
og tyende blev borgere. Hendes værk er en glimrende og livfuldt fortalt
historie, men den indeholder hverken referencer eller kilder og tager
visse steder rigeligt let på sin dokumentation, ligesom hun ikke går tæt
på de enkelte drivende personligheder. Der er således stadig historier,
der venter på at blive fortalt og fortolket.
Det interessante ved at følge de mange veje, som havde ført nogle
enkelte kvinder eller grupper af kvinder til at deltage i Kvindetoget, er,
at det nuancerer historiefortællingen om de manges veje til at kæmpe
for den politiske repræsentation. Gruppen af kvinder var individuelle
subjekter, der kun kan behandles som én historisk kategori for så vidt
som de havde ét enkelt fælles mål: At opnå stemmeret og valgbarhed.
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Ellers stod de på vidt forskellige politiske, sociale, religiøse og professionelle standpunkter. De blev latterliggjort på forhånd, men holdt dog
selvtillid og værdighed hævd over for pressen og de mange forundrede
mænd, der fulgte toget. På selve glædesdagen den 5. juni 1915 gik de
heller ikke i indbyrdes politisk strid med deres egne politiske yderfløje,
som dele af pressen havde forudset. De holdt disciplin og orden, så de
værdigt kunne samles om glæden over at have opnået den borgerret
at få stemmeret og valgbarhed. Det lykkedes dem på trods af, at de
indbyrdes var delt af flere politiske kløfter og uenigheder om andre
visioner end stemmeret og valgbarhed. De havde mange og modstridende forskellige holdninger til, hvordan de som kvinder burde fungere som borgere i Danmark. Selvfølgelig udgjorde kvinder – og udgør
stadig – ikke én kategori. Ligesom mænd ikke gør eller har gjort det.
Men disse første stemmerets- og valgbarhedskæmpere banede én de
første veje til ligestilling mellem kønnene, selv om de slet ikke opnåede andet end den grundlovsfæstede ret til at stemme og blive valgt til
Folketinget. Der er stadig mange historier at skrive om den fortid for
forskere i fremtiden.
Kun en spæd start
I Danmark bryster vi os af at være en nation med lange, stolte traditioner
for ligestillet deltagelse i det parlamentariske demokrati og ligeværd
mellem de to køn som borgere. Nogle går endda så langt som til at
hævde ‘ligestilling mellem kønnene’ som en særlig dansk, og oven i
købet kristen værdi. Historien viser, at intet kunne være mere forkert:
Den stemmeret og valgbarhed, som fruentimmere, tjenestefolk og fattige
fik i 1915, angav kun en spæd start på et sejt arbejde for repræsentation
af de nye politiske subjekter i det parlamentariske demokrati. Formålet
med at opnå stemmeret og valgbarhed var, at begge køns synsmåder,
erfaringer og interesser skulle have indflydelse på lovgivningen i samfundet, som det hed i delegationens Adresse den 5. juni 1915. Det mål
er nået i dansk politik – men dog kun delvist. Vi skal helt op til 1990,
før kvinder indtog en tredjedel af pladserne som folkevalgte. Når man
betænker, at Folketinget er demokratiets højeste organ, viser dette, at
ikke alle synsmåder og interesser i befolkningen endnu er repræsenteret. I 2011 nåede kvinder op på 39 % af de folkevalgte, men det tal gik
i jubilæumsåret 2015, hvor der også var folketingsvalg, tilbage til 37 %,
som indbyrdes repræsenterede hele det politiske spektrum. Fejringen
af 100-året for 1915-grundloven er et af de største jubilæumsår i dansk
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demokratis historie, fordi grundloven af 1915 her anerkendte de individuelle stemmer fra et flertal på over firs procent af landets borgere. Det
flertal havde siden 1849 været udelukket fra en af de vigtigste borgerrettigheder, men fik nu adgang til at øve politisk indflydelse. Og ret til
at stå på en talerstol, hvis de ville. Den spæde start er værd at forske i og
skrive om. Kilderne findes på Det Kongelige Bibliotek, i Kvindehistorisk
Samling, Arbejderbevægelsens Arkiv og i Rigsarkivet.

SUMMARY
Birgitte Possing: The long road to citizenship
Before 1915, only approx. 1⁄7 of the population of Denmark had citizenship or were
eligible for election to political office. On 5 June 1915, the majority were finally given
the opportunity to have their say. On this date, the remaining 6⁄7 of the Danish population were given citizenship. Today, most people take it for granted that all adults
of both genders and from all social backgrounds have equal democratic rights and
equal opportunity to vote and be elected to parliament. However, having democratic
rights did not simply happen overnight: Equal rights and democracy are the result of
generations of struggle led by a few men and a large number of women from our recent
past. Through the medium of books, articles, countless public events and lectures, this
insight entered the public debate during the centenary celebrations of the change in
the Danish Constitution in 2015. Yet, the long road to citizenship remains relatively
unresearched. But we know more now. We know that many individuals, organisations
and movements took part in the struggle for democracy in Denmark in many different
ways. They had one common goal: the right to vote and universal suffrage, although
their political and religious ideologies often pointed in many different directions.
Some were socialists, others liberals, some were pacifists, others militants, some were
religious, while others were more involved in workers’ rights and education.
The essay relates just a few stories of the country’s womenfolk who, irrespective of
social class, took up the fight for the right to vote and universal suffrage. In the beginning, their efforts were met with laughter and ridicule. It was only grudgingly and after
continual pressure over a couple of generations that they were listened to when they
demonstrated in the streets and squares, or spoke in the country’s assembly and lecture
rooms, declaring that they would no longer be represented by a patriarchal figure such
as a husband or employer. The essay tells the story of some of these women, pioneers
who stood at the forefront in the struggle for democracy. It discusses their very different approaches to achieve their common goal. It also indicates where the sources to
the story — that is yet to be written — can be found. Finally, it considers whether their
democratic goal of achieving complete equality with room for diversity and colourful
differences has been achieved. The main subject of the essay is the climax to the right
to vote campaign, the triumphal parade through Copenhagen on 5 June 1915, setting

De manges veje til politisk magt og repræsentation

377

the scene for the stories of a number of women from different generations who took the
first steps in the fight for citizenship. From the first significant writer, officer’s daughter
Matilde Fibiger (1830–72) to the priest’s daughter and school founder, Natalie Zahle
(1837–1913); chairwoman of Dansk Kvindesamfund (the Danish Women’s Society)
and child of the Danish Folk High School, Jutta Bojsen-Møller (1837–1927); rector’s
daughter and chairwoman of the Danish National Women’s Council, Henni Forchhammer (1863–1955); noblewoman and founder of the Skt. Lukas Stiftelsen (a charitable
religious foundation), Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm (1856–1932); to the daughter
of a customs and excise officer, Johanne Meyer (1838–1915) — and many more.

