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Borgerskabets døtre 

AF L ISBET HEIN

Mary Bess Westenholz og Estrid Hein gjorde 

sig begge bemærket i kampen for kvindernes 

valgret og for kvindernes stilling i samfundet 

generelt. De var kusiner, ud af en velstående 

og privilegeret familie fra ”det bedre borger-

skab”, og havde begge bopæl på Hørshol-

megnen. I baggrund og personlighed var der 

mange lighedspunkter mellem de to, men 

deres livsforløb og deres strategi for kvinde-

sagen var langt fra ens. I tiden op til gennem-

førelsen af kvindernes valgret i 1915 trak de 

begge overskrifter i aviserne, om end det var 

på vidt forskellig baggrund.

Kampen for kvindernes valgret
I 1915 fik de danske kvinder valgret på lige fod med 

mændene. Samfundets udvikling, hvor kvinderne 

i stigende grad var kommet ud på arbejdsmarke-

det spillede ind, flere kvinder fik en uddannelse, 

ligesom udviklingen i andre lande smittede af. Men 

valgretten kom ikke af sig selv: Forud var gået en 

lang kamp, hvor kvinder (og mange mænd) utræt-

teligt havde talt for politisk ligestilling mellem køn-

nene.

I de foreninger, der samlede kvinderne i kam-

pen for valgretten, afhang argumenterne af med-

lemmernes baggrund. Forenklet kan man sige, at 

arbejderkvinderne (f.eks. Kvindeligt Arbejderfor-

bund) krævede valgretten, fordi de anså kvinder-

nes politiske ligestilling som et middel i kampen 

for arbejderklassens frigørelse. Arbejderkvinderne 

var i stort tal på arbejdsmarkedet under ringe vilkår, 

nu skulle de ”i spil” politisk for at fremme et so-

cialt retfærdigt samfund. Igen forenklet formuleret 

betragtede middelklassens kvinder (f.eks. Dansk 

Kvindesamfund) valgretten som et mål i sig selv, 

som en vigtig anerkendelse af de bidrag, kvinder-

ne ydede i familien, på arbejdsmarkedet og i sam-

fundet. Blandt borgerskabets døtre var der mange 

med en uddannelse, og med politisk interesse og 

indsigt. Disse kvinder havde ikke lyst til at overla-

de de politiske diskussioner over middagsbordet til 

mændene i selskabet. De to kvinder, der skal om-

tales i det følgende, tilhørte i udpræget grad den 

sidste gruppe.

”De adelige Hansner”
Kusinerne Mary Bess Westenholz og Estrid Hein 

(født Hansen) var børnebørn af Andreas Nicolaj 

Hansen, som levede fra 1798 til 1873. Han var 

en københavnsk vinhandlersøn, der i en ung al-

der drog til England, hvor han fik en international 

handelsuddannelse. Han tjente tidligt en betydelig 

formue, og hjemme igen i Danmark fortsatte han 

en bemærkelsesværdig forretningskarriere, samti-

dig med at han varetog en række betydningsfulde 

poster, bl.a. i Nationalbanken. A. N. Hansen deltog 

også i den politiske debat, uden dog klart at be-
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kende sig til et bestemt parti. Han var ikke nogen 

nem mand. Han stillede store krav både til sig selv 

og til andre – og han var nådesløs i sin kritik, hvis 

omgivelserne ikke levede op til hans forventninger.  

Han indtog gerne stærke, selvstændige holdninger 

i de spørgsmål, han beskæftigede sig med, og var 

ikke sindet at gå på kompromis med andres syns-

punkter.

Andreas Nicolaj Hansens stærke personlighed 

dominerede den store børneflok på 11, som han 

fik med sin hustru, Emma Eliza Grut, der var født 

på den engelske kanalø Guernsey. Både sønner 

og døtre fik en grundig og alsidig uddannelse, og 

der blev forlangt flid, pålidelighed og lydighed af 

dem. Hertil kom, at de forventedes at udvise en 

høj moral i alle forhold, og at de selvstændigt kun-

ne tage stilling til livets spørgsmål og udfordringer. 

Resultatet blev en søskendeflok – og en efterslægt 

– der satte sig markante spor i det danske sam-

fund. Samtidig var slægten kendetegnet ved en 

betydelig selvfølelse, der blandt andet har givet sig 

udslag i det uofficielle navn ”De adelige Hansner”. 

Når slægtens særtræk er fremhævet her, er det for-

di, det er et vigtigt element i historien om to af A. 

N. Hansens børnebørn – de to kvinder, vi nu skal 

høre om:

Mary Bess Westenholz
Livsforløb: Mary Bess Westenholz var født i 1857. 

Faderen var handelsmanden og politikeren Regnar 

Westenholz. Moderen var Mary Lucinde Hansen, 

(barn nr. 4 af A. N. Hansen). I 1866 blev moderen 

enke og hun stod nu som 33-årig alene med an-

svaret for både sine 7 børn og familiens økonomi. 

Med viljestyrke og energi udfyldte hun sin rolle som 

familiens overhoved, dels på godset Mattrup ved 

Horsens, dels – af hensyn til børnenes uddannel-

se – i København og på rejser rundt i Europa. Ud-

dannelsen havde dog mere præg af dannelse end 

en egentlig uddannelse i nutidig forstand. Samtidig 

blev især pigerne skærmet mod alt, hvad mode-

ren opfattede som skadelig eller ”farlig” indflydelse, 

herunder kontakt med det modsatte køn. Moderen 

prægede børnene med sine stærke principper og 

sin høje moral. Men det var ikke tidens konventio-

nelle ideer, hun stod for. Blandt andet lod hun ikke 

børnene konfirmere, hun ønskede at de som voks-

ne selv personligt skulle tage stilling til trosspørgs-

mål. Selv tilsluttede hun sig Unitar-bevægelsen, der 

står for den enkeltes personlige forhold til Gud, be-

friet for kirkelige dogmer og ritualer. Hun var også 

optaget af de nye tanker om kvindens ligestilling 

med manden. Mary Bess Westenholz gik ganske 

vist ikke aktivt ind i kvindebevægelsen, men gen-

nem sin egen livsførelse beviste hun, at en kvinde 

kan udføre sin livsgerning fuldt på højde med en 

mand. I 1881 giftede den ældste datter, Ingeborg, 

sig med Wilhelm Dinesen, og slog sig med ham 

ned på Rungstedlund. Samme år flyttede Mary 

Westenholz sammen med datteren Mary Bess til 

Wilhelm Dinesens ejendom Folehavegård, nær ved 

Rungstedlund. Som den eneste ugifte af døtrene 

blev Mary Bess Westenholz boende med sin mor 

til dennes død i 1915, og herefter forblev hun på 

Folehavegård til sin egen død i 1947. Som ”moster 

Bess” var hun en vigtig del af sine mange nevøers 

og niecers liv – ikke mindst for søskendeflokken på 

Rungstedlund. Især med Karen Blixen stod hun i 

tæt forbindelse. Set ud fra denne beskrivelse, kun-

ne man få det indtryk, at Mary Bess Westenholz var 

en ”skyggetante”, der levede for – og igennem – sin 

mor, sine gifte søskende og deres børn. Sådan op-

fattede hun ikke sit eget liv – og sådan tog det sig 

heller ikke ud for hendes samtidige. 

Mary Bess Westenholz. 

Dette portræt blev bragt 

i ”Kvinden og Samfun-

det” i 1909, året for 

aktionen i Folketinget.
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Holdninger og virke: På mange måder delte Mary 

Bess Westenholz synspunkter med sin principfaste 

mor – men datteren fulgte sine principper op med 

handling. Hun gik aktivt ind i Københavnskredsen 

under Dansk Kvindesamfund, hvor hun i 1888 

deltog i et udvalgsarbejde, der førte til oprettelsen 

af et engageringskontor (arbejdsformidlingskontor) 

for kvinder. I 1895 udgav hun under pseudonymet 

”Bertel Wrads” en essay-samling ”Fra mit Pulter-

kammer”, hvor hun skrev om ægteskab, kvindesag 

og national-politiske emner. 

Hendes sociale interesse viste sig også i lokal-

samfundet. Hun var medlem af Hørsholm Sogns 

Værgeråd (senere børneværn) 1905-11, ligesom 

hun var formand for sognets hjælpekasse 1908-14. 

Hermed var hun lokalpolitisk aktiv, så snart denne 

mulighed åbnede sig for kvinder. Hendes søster, 

Ingeborg Dinesen på Rungstedlund, blev det første 

kvindelige medlem af Hørsholms Sogneråd i 1909.

Som sin mor var Mary Bess Westenholz unitar, 

og hun kom snart på kollisionskurs med Folkekirken 

som helhed og Hørsholms sognepræst i særdeles-

hed. Sognerådet i Hørsholm erklærede, at man 

betragtede Mary Bess Westenholz som udtrådt af 

Folkekirken. Da hun nægtede at acceptere dette, 

endte sagen i 1908 med en højesteretsdom, der 

blev støttet af landets biskopper. Heri blev det slå-

et fast, at Mary Bess Westenholz ikke kunne være 

medlem af Folkekirken.

Kvindesagsforkæmper: Sagen mod Folkekirken 

i 1908 skabte furore om Mary Bess Westenholz´ 

person. Men endnu mere opmærksomhed vakte 

hun året efter, da hun med en effektiv manøvre 

trængte ind i landets politiske magtcentrum, og 

som den første kvinde nogensinde talte fra Folke-

tingets talerstol – 6 år inden kvinder fik valgret:

Mary Bess Westenholz var forarget over justits-

minister Albertis bedragerier, der var kommet for 

Mary Bess Westenholz (i 

midten af billedet, med 

blomster) modtager 

kvindeoptoget på Fole-

havegård, august 1909.
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en dag i 1908. Desuden gik hun ind for et stærkt 

forsvar, og var derfor bekymret over det netop 

indgåede forsvarsforlig, som hun betragtede som 

svagt og uansvarligt. Hun følte, at det var på tide, de 

danske kvinders stemmer blev hørt i protest mod 

de mandlige politikeres forvaltning af landets styre.

Den 19. august 1909 tog Mary Bess Westen-

holz kystbanetoget fra Rungsted til København. Fra 

stationen gik hun til Landsretten i Fredericiagade, 

hvor Folketinget efter Christiansborg Slots brand 

midlertidigt holdt sine møder. Ubemærket trængte 

hun ind i mødesalen, hvor formand Anders Thom-

sen netop var ved at orientere om Ministeriet Hol-

stein-Ledreborgs tiltræden.

Mary Bess Westenholz gik op til talerstolen og 

bemægtigede sig formandsklokken, hvilket fik den 

forbløffede Anders Thomsen til - på klingende jysk 

– at udbryde: ”Hun løwer mæ mi klok! Hun har 

taget mi klok! ”. Inden folketingsbetjentene nåede 

frem, ringede hun med klokken og holdt en kort, 

fyndig tale:

”Inden I begynder, skal I vide, at der i denne sal 

sidder en mand, der har bragt skændsel over lan-

det. Her sidder I danske mænd og sjakrer i magt-

brynde og egennytte om landets ve og vel, men 

det skal siges jer på dette sted, at Danmarks kvin-

der foragter eder og brændemærker eder som en 

hob fædrelandsløse lejesvende, der forråder Dan-

marks ære”.

Unægtelig stærke ord – fremført af en nydelig 

midaldrende frøken fra det bedre borgerskab. Mary 

Bess Westenholz havde med sindsro indstillet sig 

på både arrestation og retsforfølgelse, men beg-

ge dele udeblev. Episoden vakte imidlertid enorm 

opsigt, og var genstand for mange avisartikler igen-

nem de følgende uger. Det strømmede ind med 

både protester og sympati-tilkendegivelser. 4- 

5000 kvinder fra Nordsjælland og København gik i 

optog til Folehavegård, hvor de hyldede Mary Bess 

Westenholz og takkede hende for højt at sige det, 

mange kvinder tænkte. Den 29. august gennem-

førtes en folkelig demonstration mod forsvarsmini-

ster I. C. Christensen, hvad mange anså som inspi-

reret af Mary Bess Westenholz´ aktion i Folketinget.

Ukendt avis i anledning 

af Mary Bess Westen-

holz’ 70-årsdag i 1937.
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Estrid Hein (f. Hansen)
Livsforløb: Estrid Hein blev født i 1873 som dat-

ter af Octavius Hansen, der (som navnet antyder) 

var A. N. Hansens ottende barn. Octavius Hansen 

var politisk aktiv og tilhørte den liberale opposition 

mod Højre. Han var landstingsmand, først for grup-

pen ”de nationale løsgængere”, senere for Venstre. 

Som højesteretssagfører påtog han sig rollen som 

forsvarsadvokat i flere politiske sager. Moderen var 

den kunstnerisk begavede Antoniette Wulff, der li-

gesom sin mand kom fra en privilegeret baggrund. 

Estrid og hendes søskende fik lige som fætrene og 

kusinerne på Mattrup en omhyggelig opdragelse 

og uddannelse, og der blev stillet store krav til dem. 

Men efter datidens normer var det en relativ fri op-

dragelse, og i modsætning til familien på Mattrup 

fik børnene lov at møde verden udenfor. De deltog 

i forældrenes selskabelighed, der omfattede den 

liberale del af tidens elite inden for politik og kul-

tur. Estrid Hein skrev som voksen, at hun heldigvis 

havde fået en opvækst fri for ”Gud, konge og fæd-

reland”, hvad der medvirkede til, at hun med tiden 

fandt sit politiske ståsted i Det radikale Venstre.

Uddannelse, karriere og   ægteskab: I modsæt-

ning til kusinen Mary Bess fik Estrid en formel ud-

dannelse: Hun gik på Zahles Skole, og tog herefter 

studentereksamen som privatist, da de ordinære 

gymnasier endnu ikke indstillede kvinder til stu-

dentereksamen. Herefter læste hun medicin på 

Københavns Universitet, hvor hun som kun 23-årig 

tog embedseksamen. Estrid Hansen var den tredje 

kvinde i Danmark, der blev uddannet læge, hvil-

ket undervejs kostede sine kampe. Hun oplevede 

modstand fra underviserne, og ved en eksamen 

ville eksaminator ikke møde hendes blik, da han 

syntes det var anstødeligt at tale med en kvinde 

om det menneskelige legeme.

Få måneder efter embedseksamen giftede 

Estrid Hansen sig med ingeniør Hjalmar Hein. Det 

havde været hendes hensigt (med et moderne 

ord) at leve papirløst med ham, da hun anså ægte-

skabet for hæmmende for kvinders liv og karriere. 

Imidlertid lod hun sig overtale til en borgerlig vielse, 

men betingede sig ”den videst mulige personlige 

frihed”, herunder at der ikke skulle komme børn i 

ægteskabet.

Friheden brugte hun bl.a. til flere års uddannel-

sesforløb i udlandet, noget uhørt for en gift kvinde 

dengang. Hun blev speciallæge i øjensygdomme, 

og oprettede i 1906 en klinik på Gammeltorv i 

København, hvor ægteparret havde deres bopæl. 

Estrid Hein i sin øjen-

lægeklinik på Gl. Torv 

i København, malet af 

Herman Vedel. Maleriet 

er ikke dateret, men 

blev udstillet i 1908. I 

baggrunden anes den 

store magnet, som Estrid 

Hein brugte til at trække 

metalsplinter ud af 

øjnene på sine patienter 

med. Hun behandlede 

mange arbejdere fra 

B&W, der havde brug for 

dette. Magneten var kon-

strueret af Hjalmar Hein. 

Foto: Piet Hein A/S.
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Sommerhalvåret blev dog tilbragt i Rungsted, hvor 

Hjalmar Hein havde investeret i flere byggerier, og 

hvor han selv opførte en villa nær stationen. I 1905 

fik parret efter næsten 10 års ægteskab alligevel 

et barn, der blev til stor glæde for begge forældre. 

Imidlertid blev deres indbyrdes følelser køligere og 

køligere, og ægteskabet udviklede sig til et rent for-

melt forhold. Hjalmar Hein døde i 1922, og kort 

efter flyttede Estrid Hein permanent til Rungsted, 

men beholdt klinikken i København indtil 1939. 

Hun døde i sit hjem i Rungsted i 1956.

Kvindesagsforkæmper: Estrid Hein engagerede 

sig i en lang række organisationer, foreninger og sa-

ger – så mange, at der på disse sider ikke er plads 

til at nævne mere end nogle eksempler. Som taler 

var hun saglig og velargumenteret, og der blev lyttet 

til hende i den offentlige debat.  Gennem hele sit 

voksne liv var Estrid Hein aktiv i Dansk Kvindesam-

fund, herunder som formand for Københavnskred-

sen 1909-16, altså tiden omkring indførelsen af 

kvindelig valgret. Det var da også valgretten, der var 

hendes primære interesse, og i lighed med sin ku-

sine Mary Bess Westenholz udtænkte og gennem-

førte også Estrid Hein en politisk demonstration, 

der i 1911 bragte hende og Dansk Kvindesamfund 

på avisernes forsider. Med nutidige øjne var det en 

spagfærdig og temmelig uskyldig aktion, men den-

gang blev den opfattet som stærkt provokerende: 

Med inspiration fra de engelske suffragetter (de mi-

litante forkæmpere for kvinders valgret) opfordre-

de Dansk Kvindesamfund deres medlemmer (og 

andre kvinder) til at gennemføre en spareuge, hvor 

der blev skåret ned på alle udgifter i husholdnin-

gen, herunder husherrens forplejning. De sparede 

penge skulle så bruges i kampen for kvindernes 

valgret. Aktionen medførte stor forargelse, men der 

blev skabt opmærksomhed omkring Dansk Kvinde-

samfund og om kampen for valgret.

Estrid Heins kamp for kvindens stilling i sam-

fundet var ikke slut med indførelsen af valgretten i 

1915. Hun arbejdede som lægelig konsulent for en 

række faglige kvindeorganisationer, og var i 1922 

medstifter af Foreningen af Kvindelige Akademike-

re. Estrid Hein sad i adskillige år i Den skandina-

viske Familieretskommission, der arbejdede for en 

modernisering af ægteskabslovgivningen. Arbejdet 

var medvirkende til de reformer i Danmark, der i lø-

bet af 1920’erne ligestillede mand og hustru i æg-

teskabet, og sikrede kvinder forældremyndighed.

Også internationalt arbejde lagde hun kræfter 

i. Hun havde siden 1902 arbejdet for den danske 

komité til bekæmpelse af hvid slavehandel (det vi 

i dag ville kalde sexindustriens handel med kvinder 

Estrid Hein som formand 

for Dansk Kvindesam-

funds Københavnskreds. 

Kvinfo.
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og børn), og fra 1922 var hun delegeret i Folke-

forbundets kommission for bekæmpelse af handel 

med kvinder.

Borgerskabets døtre
Vi har nu hørt om to kvinder, med samme socia-

le og økonomiske baggrund, der begge arbejdede 

for kvindernes politiske ligestilling. Men selv om der 

kun var 15 års aldersforskel mellem dem, tilhørte de 

hver deres generation af kvindesagsforkæmpere:

Mary Bess Westenholz´ liv var i mange henseen-

der et fastlåst, traditionelt kvindeliv, som hun ikke 

kunne eller ville bryde ud af. Men hun udviste per-

sonligt mod, og opnåede at skabe stor opmærk-

somhed om sine politiske synspunkter. Hun arbej-

dede ud fra det synspunkt, at det var kvindernes 

høje moral og rene idealer, der berettigede deres 

tilstedeværelse på den politiske arena som mod-

vægt mod de mere kyniske mænd.

Estrid Heins livsforløb peger frem mod nutidens 

kvinder, der anser sig for ligeværdige med mæn-

dene, og som betragter politisk og karrieremæssig 

ligestilling som en ret. Hun kæmpede for kvindesa-

gen på et solidt grundlag ud fra sin egen position, 

Estrid Heins hus i Rung-

sted (ses i midten af 

fotoet). Huset blev opført 

af Hjalmar Hein i 1904, 

arkitekten var Andreas 

Clemmensen. Adressen 

er i dag Ulvemosevej 4. 

Luftfoto 1937, af firmaet 

Sylvest Jensen. Original: 

Kgl. Bibliotek.
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med konkrete og saglige argumenter og på lige fod 

med mændene. 

Læs mere
I Dansk Kvindebiografisk Leksikon (www.kvinfo.dk) 

er både Mary Bess Westenholz og Estrid Hein 

omtalt med biografiske data og lister over de 

organisationer, de var engageret i, deres tillids-

hverv mv. Her er også henvisninger til anden 

litteratur.

Der findes en fuldstændig slægtstavle over ”De 

adelige Hansner” i ”Grut Hansen Efterkommer-

ne”, udgivet på Greens Forlag af Foreningen 

Grut Hansens efterkommere i 2007.

I Blixeniania, årgang 1979, er trykt et manuskript af 

Mary Bess Westenholz, hvor hun beretter om 

moderens liv og hendes slægt.

I Tom Buk-Swientys biografi fra 2013 om Wilhelm 

Dinesen, 2. bind: ”Til døden os skiller”, har han 

beskrevet opvæksten for Westenholz-børnene.

I Hørsholm Egns Museum -  årbog 2010 er en arti-

kel af Lisbet Hein om Mary Bess Westenholz og 

hendes liv på Folehavegård.

De private oplysninger om Estrid Hein er til dels 

også at finde i ”Piet Hein – verdensdanskeren”, 

redigeret af Olav Harsløf, og udgivet af Gylden-

dal i 2015.
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