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En svær begyndelse – om vejen til 
kvindernes stemmeret i 1915 
AF SØREN FR ANDSEN

Kvindernes erhvervelse af stemmeret i 1915 

var kulminationen på et længere forløb. Højre 

og Estrup-tilhængerne blokerede i Rigsdagen 

for kvindernes deltagelse i det politiske liv. 

Først efter systemskiftet i 1901 fik den nye 

venstreregering gennemført en lovgivning, 

der gav kvinderne valg- og opstillingsret til 

menighedsrådene i 1903, hjælpekasserne i 

1908 og til kommunalvalgene i 1909. 

Et ikke tidligere anvendt kildemateriale 

viser, at de to første gik relativt godt for kvin-

derne, det sidste mindre godt. Bemærkelses-

værdigt er det, at ikke alene mændene men 

også kvinderne selv havde vanskeligt ved at 

vende sig til tanken om, at de skulle deltage 

i det politiske liv. Dansk Kvindesamfund og 

Landsforbundet for Kvinders Valgret fik stor 

betydning under den vanskelige proces med 

at ændre holdningen til fordel for indførelse 

af opstillings- og stemmeret for kvinderne til 

Rigsdagen.  Først ved grundlovsændringen i 

1915 lykkedes det.

Da kvinderne i 1915 fik stemmeret til Rigsdagen, 

dvs. Folketinget og Landstinget, var det den fore-

løbige afslutning på en mental proces, hvor mæn-

dene, men også kvinderne i den brede befolkning 

havde haft svært ved at vende sig til tanken om, at 

kvinderne skulle deltage i politik. Denne proces kan 

følges i de valgsituationer i lokalsamfundene, der 

gik forud for kvindernes valgret i 1915.

Den første gang, kvinder deltog i et offentligt 

valg, var i 1903, hvor der blev oprettet menigheds-

råd i folkekirken.  Det var et afgrænset område 

med en religiøs synsvinkel som udgangspunkt for 

arbejdet. Her kunne både mænd og kvinder være 

med, selvom det nogle gange handlede om at tage 

økonomiske beslutninger. Der blev i 1903 opstillet 

og valgt en hel del kvinder, der på denne måde fik 

et første kendskab til, hvordan demokratiet virke-

de. Men først i 1908 ved hjælpekassevalgene og i 

1909 ved valgene til de kommunale råd og amts-

rådene kom kvinderne i kontakt med det egentlige 

politiske liv, der krævede viljestyrke og særlige ev-

ner til samarbejde.  

Valget til hjælpekasserne
Hvis man forskyldt eller uforskyldt ikke længere 

kunne klare sig selv, måtte de fleste i ældre tid søge 

hjælp i fattigvæsenet. Anbringelse på fattiggården 

var et symbol på, at nu havde man nået samfun-

dets bund. Mange følte sig udstødte, ikke mindst 

fordi de borgerlige rettigheder gik tabt. De frie fat-

tigkasser indgik som en hjælpefunktion, men pen-

gene skulle betales tilbage, hvis man ville genvinde 

sine rettigheder, deriblandt valgretten for mænde-

nes vedkommende.

Mange følte, at borgere, der uforskyldt var kom-
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met i social nød, skulle hjælpes uden tab af rettig-

heder. Derfor ændrede Folketing og Landsting lov-

givningen med virkning fra 1. juli 1907. I hver by- og 

sognekommune skulle oprettes hjælpekasser, hvor 

de kommunale råd blev forpligtiget til at afsætte et 

beløb afhængig af borgernes antal til afhjælpning 

af social nød, der var uforskyldt, uden tab af ret-

tigheder. 

Hjælpekasserne skulle udføre deres arbejde 

gennem bestyrelser, valgt af borgerne ved alminde-

lig valgret første gang i marts 1908. Frederiksborg 

Amts Avis skrev 13. marts som optakt til valget: 

”Den kendte institution Den fri Fattigkasse er 

gået i graven, og erstattes nu af den langt mere 

tidssvarende hjælpekasse, som sikkert i kommen-

de tider vil komme til at betyde en virkelig hjælp 

for mange småfolk, der på en eller anden vis ufor-

skyldt er kommet i bekneb.

Når valget til hjælpekasserne imødeses med så 

stor interesse, er det imidlertid ikke alene for den 

store humane opgave, som kassens styrelse har at 

varetage. Ved siden heraf har dette valg sin store 

interesse derved, at den almindelige kommunale 

valgret her for første gang praktiseres.  De skatte-

ydende beboere over 25 år er her vælgere uden 

hensyn til stand og stilling. Mænd og kvinder ny-

der her lige rettigheder. Således går det med dette 

valg, og efter at valgretsloven trods modstand fra 

estrupper, socialister og rebeller er sikret, vil den 

samme demokratiske ordning blive gennemført 

ved de kommende kommunale valg.” 

Det var Venstre og Det Radikale Venstre, der 

vedtog loven, men den kom ikke til at gælde for 

de personer, som allerede var under fattigvæsenet.

Valget til hjælpekasserne i marts 1908 er den 

første store milepæl i historien om kvindernes 

stemmeret. Kandidaterne til valget skulle være 

personer, der havde social indsigt og forståelse for 

andre menneskers vanskelige forhold i uforskyldte 

situationer. Her havde mange kvinder som stærke 

personligheder i bondefamilierne en god baggrund 

for at sidde i de nye hjælpekassebestyrelser. I dag-

ligdagen var det husmoderens opgave at tage sig af 

børnene og de ældre, samtidig med at hun stod for 

husholdningen og ledede tjenestepigerne. Til dag-

lig stod der respekt om hendes arbejde blandt de 

mandlige beboere på gården. Bonden var således 

helt klar over, at hendes indsats var uundværlig. Vi 

kan kalde det et arbejdsfællesskab mellem bonde 

og hustru, der byggede på stor tillid mellem parter-

ne. Denne opsplitning af kønsrollerne var typisk for 

det selvforsynende bondesamfund, som vi kender 

det tilbage fra 1800-tallet. 

Men der var også mange andre landbokvinder i 

lokalsamfundene på landet, der havde god indsigt 

i de sociale forhold og derfor blev opstillet til hjæl-

pekassevalgene.

De faglige kompetencer til at sidde i bestyrel-

serne for hjælpekasserne var således til stede hos 

mange landbokvinder. Det afgørende var imidler-

tid, hvordan de reagerede med udsigten til at skulle 

deltage i et arbejde udenfor hjemmets fire vægge, 

der tilmed havde en politisk dimension? 

Frederiksborg Amts Avis fulgte valget tæt med 

information om opstillede lister og valgresultater, 

men alligevel er det ikke muligt at få et samlet 

overblik over valgets udfald i det nordsjællandske 

område. Dog giver avisen udtryk for nogle tenden-

ser. Fra starten var de politiske partier indstillet på, 

at man skulle opstille fælleslister, så en afstemning 

ikke blev nødvendig. Sagen var jo ikke så stor, at 

den skulle blive politisk.

Langt de fleste steder gik der alligevel politik i sa-

gen, dels fordi Højre i virkeligheden ikke var begej-
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stret for, at kvinderne skulle ind i de nye bestyrelser, 

dels fordi Socialdemokratiet gerne ville markere sig 

selvstændigt, og derfor ønskede at opstille egne 

lister ved valgene. Partiets holdning var, at man 

gerne så kvinder indtræde i bestyrelserne, hvilket 

fremgår af kandidatlisterne. Socialdemokraternes 

grundsynspunkt betød i realiteten, at partierne de 

fleste steder opstillede egne lister. Alligevel var der 

et samarbejde om de opstillede kandidater, da alle 

var interesserede i, at de valgte fik en god fysisk 

spredning i kommunen til gavn for lokalkendskabet.

Når man sammenligner valgresultaterne, er der 

en klar tendens til, at bestyrelserne på 5, 7 eller 9 

personer fik en sammensætning, hvor mændene 

er i flertal med en stemme. Det kunne tyde på, at 

man ikke har ment, at kvinderne skulle have majo-

ritet i bestyrelserne, men blot give udtryk for deres 

viden og erfaring ved behandling af de enkelte sa-

ger, før der blev taget stilling til uddeling af midler. 

Var det en stiltiende overenskomst, måske særlig 

på landet, mellem mænd og kvinder, at det trods 

alt var mændene, der traf den endelige beslutning, 

hvis der viste sig uenighed i bestyrelserne? Det 

havde man været vant til ikke mindst på gårdene, 

når det drejede sig om beslutninger, der havde be-

tydning for forhold, der involverede det omgivende 

samfund.

I 13 tilfælde er det lykkedes at udregne stem-

meprocenter ud fra amtsavisens oplysninger. Den 

ligger fra 5 til 40, hvor Frederiksværk indtager en 

særstilling med 65 %. Hillerød Slotssogn med sine 

40 % understreger, at der var større interesse for 

valget i de store bysamfund end ude i landkommu-

nerne, men her er stor variation, sikkert på grund 

af lokale forhold. I den anden kolonne i skemaet 

er stemmeprocenten for kvinderne beregnet ud fra 

Udvalgte stemmepro-

center ved hjælpekasse-

valgene 1908.

(Kilde: Frederiksborg 

Amts Avis). 
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det samlede antal afgivne stemmer. Her er variati-

onen også stor med de store byer i toppen, men 

flere af de traditionelle landkommuner er også godt 

med. 

Nogle steder var interessen for valget meget lil-

le. Det gælder for Melby Kommune med 6 %, der 

ikke desto mindre er værd at se nærmere på. Til 

valget blev først opstillet en liste udelukkende med 

mænd. Det udløste kritik, og derfor kom der end-

nu en liste, der havde en god repræsentation af 

kvinder. Valget fik det resultat, at der blev valgt 3 

kvinder og 4 mænd til hjælpekassens bestyrelse. 

31 mænd og 1 kvinde stemte, dvs. at ikke alle op-

stillede kvinder stemte på sig selv, som man skulle 

forvente. Det kunne tyde på, at 2 af dem modvilligt 

er blevet overtalt til at stille op, men ikke håbede at 

komme ind i bestyrelsen. Tallene viser derfor også, 

at det var mænd, der stemte 2 af de opstillede 

kvinder ind. 

Der er ingen tvivl om, at Landsforbundet for Kvin-

ders Valgret var medvirkende til, at kvinderne fik 

gode valg til hjælpekasserne i mange kommuner. 

I Helsinge har man indtryk af, at valget var den di-

rekte anledning til, at foreningen blev dannet. Der 

blev i begyndelsen af marts 1908 indkaldt til fore-

drag og debatmøde om hjælpekassevalget den 25. 

marts, hvor bestyrelserne for de forskellige politi-

ske foreninger blev opfordret til at møde op. Mødet 

blev indledt med stiftende generalforsamling for 

kvindevalgretsforeningen i Helsinge. Frederiksborg 

Amts Avis’ referent var til stede under mødet på 

Helsinge Kro og skrev følgende i avisen under 13. 

marts: 

”Efter at lovene var vedtaget, gik man til valg af 

bestyrelse. Valgt blev: Lærerinde frk. Hvid, Vejby, 

lærer Clausens hustru, Høbjerg, apoteker Pirtzels 

hustru, Helsinge (senere valgt til formand), kontrol- 

Landsforbundet for Kvinders Valgret blev stiftet i 1907. Fra 1. januar 1908 udsendte for-

eningen et medlemsblad ”Kvindevalgret”, der var medvirkende til, at der de følgende 

år blev dannet 160 lokalforeninger over hele landet med ca. 12.000 medlemmer. 

Stedmoderblomsten blev landsforbundets symbol, antagelig opfattet som forårsbebu-

der i overført betydning.
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assistent Jensen, Helsinge, frk. Galatius, Nejlinge, 

frk. Carla Lorentzen, Helsinge og landpostbud Lars 

Rasmussens hustru, Helsinge. 

Efter generalforsamlingen var her offentligt 

møde med foredrag af lærer Galatius om hjæl-

pekasserne. Foredraget var meget interessant og 

belærende. Hr. Galatius oplyste bl.a., at sognerå-

det havde bevilget 600 kr. til hjælpekassen her i 

kommunen. Ifølge loven havde rådet ret til at be-

vilge indtil ca. 782 kr. dvs. 30 øre pr. indbygger. 

Efter foredraget var der en længere diskussion af 

hjælpekassevalget her i kommunen.”

Kvindevalgretsforeningen agiterede stærkt for 

optagelse af kvinder på den fællesliste, som de po-

litiske partier forhandlede om at danne. Det blev 

åbenbart for meget for Højre, for en lille uge in-

den hjælpekassevalget besluttede de på et lukket 

møde at opstille deres egen liste. Valget blev et 

stort nederlag for partiet, der kun fik 39 stemmer 

i forhold til Fælleslistens 230 stemmer. Højre fik 

valgt et medlem til bestyrelsen, men da vedkom-

mende også var opstillet på den anden liste, måtte 

de se sig totalt ydmyget ved ikke at få nogen reel 

indflydelse. Fordelingen af mænd og kvinder blev 4 

- 3, som det blev tilfældet mange steder. I alt stem-

te 85 kvinder, hvilket af alle blev opfattet som et 

tilfredsstillende resultat. Kvindevalgretsforeningen i 

Helsinge havde fået en god start.

Kommunalvalget 1909
Den 26. februar 1908 vedtog Landstinget loven 

om kvindernes valgret og valgbarhed til kommu-

nalbestyrelser og byråd med stemmerne 32 for og 

29 imod. 14. april stemte Folketinget om loven. Her 

var tilslutningen større med 64 stemmer for og 35 

imod, men alligevel må man sige, at der i Rigsda-

gen var mange modstandere af lovgivningen. 

Kvinder over 25 år havde nu samme rettigheder 

som mænd, blot de var skatteydere og havde boet i 

kommunen i et år forud for det skatteår, hvor valget 

fandt sted. Da dette begyndte den 1. april, betød 

det i praksis, at man skulle have boet mindst to år i 

kommunen for at kunne stemme til kommunalval-

get i marts 1909. Mange kvinder, eksempelvis tje-

nestepiger, havde indtægter under den minimums-

grænse, der afgjorde, om man automatisk blev sat 

i skat af de kommunale myndigheder. Forbundet 

for Kvinders Valgret opfordrede derfor kvinderne 

til at lade sig sætte i skat for at opnå stemmeret 

og valgbarhed til kommunalvalgene. Kvinder havde 

automatisk stemmeret, når de var gift med mænd, 

der betalte skat.

I modsætning til hjælpekassebestyrelsernes be-

grænsede arbejdsfelt havde kvinderne nu mulig-

hed for at komme ind i det politiske arbejde over 

en bred front og i princippet få meget vigtige og 

indflydelsesrige poster. Dette skabte en konkur-

rencesituation i forhold til mændene, selvom man 

nogle steder udvidede de kommunale råd. 

Det er en tendens i Frederiksborg Amt, at der 

kun blev opstillet meget få kvinder til valgene. Når 

gårdmandskone Anna Sørensen fra Ølshøjgård i 

Blistrup Kommune optrådte som nr. et på liste D 

var det undtagelsen, der bekræftede reglen om, at 

kvinderne i landkommunerne helt var væk fra kan-

didatlisterne. I Blistrup blev opstillet hele 5 lister, 

hvor det ved stemmeoptællingen viste sig, at ingen 

havde stemt på liste D. Hverken de syv opstillede 

eller stillerne til listen stemte således på den. I de-

batten om kvindernes deltagelse i kommunalpolitik 

har nogle ment, at man var nødt til at have en liste 

med en kvinde på førstepladsen med en reel chan-

ce for at blive valgt ind, men de pågældende mente 

åbenbart, at det var andre, der skulle stemme på 

Marie Hvid var næstfor-

mand i Kvindevalgrets-

foreningen for Helsinge 

og Omegn. Hun var 

gårdmandsdatter fra 

Lolland, men måtte selv 

tjene til sin uddannelse 

på Femmers Kvindese-

minarium med eksamen 

i 1895. Marie Hvid var 

ansat på Vejby Skole 

1896-1924. 
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listen! Måske var den kvindelige topkandidat ikke 

engang blevet spurgt, eller også var hun ikke modig 

nok til at stemme på sig selv af frygt for at komme 

ind i kommunalbestyrelsen.

I Helsinge-Valby Kommune truede formanden 

af den lokale forening for Kvinders Valgret Ellen Pirt-

zel med at opstille en særlig liste for kvinder, men 

endte med at opfordre til at stemme på Fælleslisten, 

selvom den ikke opstillede kvinder. Argumentet var, 

at Fælleslisten som hovedemne på sit program hav-

de en nyordning af skolevæsenet. Børnenes tarv lå 

kvinderne stærkt på sinde, så derfor mente hun, det 

var bedre at støtte en liste, som kunne forvente at 

komme ind i kommunalbestyrelsen og få indflydel-

se på nyordningen, hvor flerklassedeling og hver-

dagsundervisning indgik som hovedpunkter.

I Asminderød-Grønholt Kommune blev deri-

mod opstillet en særlig kvindeliste (liste D) i skuf-

felse over, at de øvrige tre lister tilsammen kun hav-

de een kvinde opstillet. Øverst på liste D stod fru 

Sara Dessau, Fredensborg og fru Frederikke Han-

sen, gift med politibetjent Hansen, mens fru Karen 

Olsen, Hans Olsens hustru fra Endrup, var opstillet 

som nr. 5 på listen med i alt 10 kandidater. Liste D 

blev genstand for kritisk omtale i Fredensborg Aver-

tissementstidende, hvor de seks kvindelige stil- 

lere blev skældt ud af bladets redaktør hr. Seeger, 

der samtidig var sekretær i kommunen. Han kritise-

rede kvinderne for deres initiativ i en meget uartig 

og personlig tone. Vi kender kun redaktørens tekst 

fra kvindernes omtale af den, da de tog til genmæ-

le i Frederiksborg Amts Avis. Her understregede 

kvinderne, at redaktøren sammenblandede sine 

interesser som kommunesekretær og redaktør på 

en uheldig måde. Det viste sig imidlertid, at de to 

topkandidater på kvindernes liste ikke var blevet 

spurgt, om de ville lade sig opstille. Da de to kandi-

dater frygtede, at den særlige kvindeliste blot ville 

sprede stemmerne og ikke ville få indvalgt kandi-

dater i sognerådet, opfordrede de i stedet vælger-

ne til at stemme på liste C, der arbejdede for de 

såkaldte byinteresser i Fredensborg, Asminderød, 

Humlebæk og Sletten. Liste D fik kun 51 stemmer 

og dermed ingen repræsentation i sognerådet.

I Fredensborg fandtes en kvindevalgretsforening, 

der i hvert fald havde eksisteret siden slutningen af 

1907. Louise Begtrup var på dette tidspunkt formand, 

men blev sidst på året 1909 afløst af Sara Dessau. 

Som vi har set mente den nye formand, at kvinderne 

ikke skulle opstille egne lister. Blandt kvinderne var 

meningerne stærkt delte i disse spørgsmål.

Forløbet afspejler den generelle diskussion 

blandt kvinderne, om man skulle blande sig i politik 

for at fremme bestræbelserne for at opnå valgret til 

Rigsdagen eller i stedet nå målet ved oplysning og 

agitation. Dansk Kvindesamfund mente, at kvinder-

ne i princippet skulle holde sig ude af det politiske, 

mens Landsforbundet for Kvinders Valgret mere 

hældede til, at også politisk indflydelse gennem de 

kommunale råd skulle benyttes.

I Birkerød lykkedes det derimod at få valgt tre 

kvinder ind. Her havde der siden starten af 1908 

været en kvindevalgretsforening med professorin-

de Ville Friis som formand. Foreningen deltog aktivt 

i valgkampen op til kommunalvalget i marts 1909. 

Valget i Birkerød foregik den 11. marts. På dagen 

bragte Frederiksborg Amts Avis på forsiden et re-

ferat fra et møde i kvindevalgretsforeningen, der 

handlede om kvindens retsstilling. Men i realiteten 

blev det et vælgermøde for at stemme kvinder ind 

i sognerådet. Skolebestyrer Mantzius, som havde 

sympati for kvindernes kamp for valgret, blev diri-

gent på mødet. Fru Friis havde inviteret fru cand.

polyt. Julie Arenholt, der var medlem af forretnings-

Louise Begtrup, der 

ledede realskolen i 

Fredensborg, var i 1907 

medstifter af Fredens-

borg Kvindevalgrets- 

forening. Louise Begtrup 

blev kort efter valgt til 

foreningens formand. 

Foto: Fredensborg 

Arkiverne. 
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udvalget i Landsforbundet for Kvinders Valgret, til at 

holde foredrag på mødet. Frederikborg Amts Avis’ 

referent skrev: 

”Fru Arenholt holdt et dygtigt foredrag om kvindens 

retsstilling. Kampen for kvindens ligestilling med 

manden, bemærkede hun, begyndte allerede på 

den franske revolutions tid. Efterhånden har be-

vægelsen bredt sig til alle civiliserede lande. Selv 

i Tyrkiet har kvinderne fremsat krav om ligestilling. 

Alle vegne drøftes sagen, og en hel del er opnået; 

mange mener, at vi nu skulle vise tålmod og nøjes 

med, hvad der er nået, men vi vil ikke slå os til ro, 

før vi har vundet politisk valgret, så vi kan få med-

bestemmelsesret ved lovenes affattelse; thi det vi-

ser sig stadig, at så længe mændene alene giver 

lovene, får de gerne, når der er tale om på et eller 

andet område at give kvinden ligestilling, en laku-

ne, der gør dem illusoriske. Hun fremdrog adskillige 

eksempler herpå og påviste, hvilke fremskridt der 

allerede var nået, og hvad der endnu stod tilbage. 

Hun manede dernæst kvinderne til at bruge den 

kommunale valgret, da dette ville være af den stør-

ste betydning for at nå politisk valgret.

Formanden takkede foredragsholderen, og efter 

kortere bemærkninger af brøndgraver Peter Niel-

sen og lærer Andersen, sluttede dirigenten det vel-

lykkede møde.”

Tilstedeværelsen af brøndgraver Peter Nielsen har 

sikkert ikke vagt begejstring i kvindevalgretsforenin-

gen, for på et offentligt velbesøgt møde med 200-

300 deltagere et par dage før, havde brøndgraver 

Nielsen frarådet at vælge kvinder til sognerådet.

Valgets resultat blev en stor sejr for kvinderne. 

På liste A (socialdemokraterne) blev valgt Kristine 

Petersen, arbejdsmand Petersens hustru, Birke-

rød; Hun kom ind som nr. 2 af 5 valgte. På liste 

B (antisocialisterne) fik fru Casse, Frennegård det 

andet af i alt fire mandater og liste C (Den frisin-

dede vælgerforening) fik valgt to kandidater: sko-

lebestyrer Mantzius Birkerød og fru professorinde 

Ville Friis, Ebberødgård. Den frisindede vælgerfor-

ening afholdt inden valget flere vælgermøder, hvor 

sognerådsformand Andersen fra det nuværende 

frisindede styre i kommunen, som avisen udtryk-

ker det, gennemgik partiets program. Kvindevalg-

retsforeningen i Birkerød havde gode forbindelser 

til ”magtens centrum” i kommunen, men det er 

lige så vigtigt at understrege betydningen af, at de 

tre valgte kvinder kom fra alle tre opstillede lister. 

Landsforbundet for Kvinders Valgret mente, at lister 

opstillet af kvinder kun med valgretten som pro-

grampunkt, ikke kunne anbefales, men at sagen 

skulle fremmes gennem de eksisterende partier i 

samarbejde med mændene.

Ville Friis skrev på opfordring fra Landsforbundet 

for Kvinders Valgret en beretning om den første tids 

arbejde, der kom i foreningsbladet ”Kvindevalgret” 

i september 1909. Beretningen giver et indtryk af 

samarbejdet mellem mænd og kvinder i rådet. Ville 

Friis skriver bl. a.:

”Ved selve møderne, som afholdes mindst 1 gang 

om måneden og i almindelighed varer 4-5 timer, 

tager kvinderne del i forhandlingerne ligeså meget 

som mændene. I de sager, som udfordrer speciel 

fagkundskab, må vi selvfølgelig lade os belære, 

inden vi tager vort standpunkt; men jeg antager, 

at i analoge tilfælde bære mændene sig ad på lig-

nende vis.

Hvad kvindernes samarbejde indbyrdes angår, 

da er dette det bedst mulige, idet vi gensidig støt-

ter hinanden med råd og dåd, uden dog på nogen 

måde at danne et kvindeparti indenfor rådet. Det 
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har vi så vist heller ingen grund til, som mændene i 

det hele og store har vist os imødekommenhed og 

hensyntagen og ikke har forbigået os med hensyn 

til besættelsen af de forskellige hverv, hvortil der 

foretages valg indenfor sognerådet. Vi er således 

indvalgte henholdsvis i fattigudvalg, værgeråd, 

skolekommission og kontroludvalg. Selv er jeg des-

uden valgt til sognerådskasserer, hvad der selvføl-

gelig giver et ikke ringe ekstraarbejde – vi arbejder 

med et budget på ca. 50.000 kr.

Når jeg skal sige, hvad der i det hele og store er 

mit indtryk af mænds og kvinders samarbejde in-

denfor Birkerød sogneråd, da er det dette, at vi alle 

lige fra begyndelsen har følt det som den natur-

ligste sag af verden, at vi kvinder er med. Det var 

mig påfaldende allerede ved vort første møde, og 

dette indtryk har holdt sig uforandret siden. Vi føler 

os fuldt ud og blive af mændene betragtede som 

kolleger. Kun på et punkt er der brudt med traditi-

onerne – der ryges nu meget lidt ved møderne, et 

hensyn fra mændenes side, som vi meget vurdere.

19. august 1909.

Ville Friis, Ebberødgård pr. Birkerød.”

Tre kvinder blev valgt i Hillerød by, men hvordan 

forholdt det sig med kvindernes indflydelse op til 

kommunalvalget? I byen fandtes en kreds af Dansk 

Kvindesamfund, mens Forbundet for Kvinders Valg-

ret først fik en afdeling i Hillerød i begyndelsen af 

1910.

Dansk Kvindesamfunds formål var ”at arbejde for 

kvinders kommunale og politiske valgret og valgbar-

hed samt at virke til fremme for kvindernes almene 

udvikling, for bedre uddannelse til selvstændigt er-

hverv og for at forbedre deres stilling i familie, sam-

fund og stat”, men det skulle ske på et fuldstændigt 

upolitisk grundlag. Ved valget opstillede Socialde-

mokratiet (liste A), en borgerlig fællesliste (liste B) 

og de radikale (liste C). Socialdemokraterne havde 

ikke kvinder på listen, mens de radikale opstillede 

en kvinde på en plads med meget lille chance for 

valg. På liste B var frk. købmand Elisabeth Bruhn 

opstillet som nr. 5 og blev valgt. Mandaterne for-

delte sig med 2 til A, 6 til B og 1 til C. Stemmepro-

centen var på 81,5. Ved den ene stemmeurne blev 

den kvindelige valgdeltagelse opgjort til 44,6 % et 

helt igennem tilfredsstillende resultat.

Marie Mørk, der på det tidspunkt var formand for 

Dansk Kvindesamfunds Hillerødkreds, anbefalede 

vælgerne at stemme på liste B, der fik valgt Elisabeth 

Bruhn ind i byrådet. Det medførte en debat i Frede-

riksborg Amts Avis. Marie Mørk havde anbefalet den 

borgerlige fællesliste uden at tage sagen op i kred-

sens bestyrelse, hvor højskolelærer og folkeminde-

samler Anders Uhrskov sad. Han opfattede Marie 

Mørks handlemåde som politisk. Anders Uhrskovs 

politiske tilhørsforhold var anderledes end Marie 

Mørks. Hun var blandt dem, der havde opstillet liste 

B, som gennem årene havde ydet støtte til opbyg-

ningen af hendes private pigeskole i Hillerød.

Valget af Elisabeth Bruhn til byrådet er et ek-

sempel på, hvordan en kvinde, gennem sin store 

kontaktflade som købmand i byen og formodent-

lig også gode sans for at drive forretning, kunne få 

mange stemmer ved et byrådsvalg i 1909. 

I Frederiksborg Slotssogn var der større opbak-

ning til kvinderne end i selve byen. Her opstillede 

alle tre lister kvindelige kandidater. Den borgerli-

ge fællesliste fik 5 mandater og valg til frk. Reven, 

Nyhuse.  Socialdemokraterne fik 2 mandater. Det 

andet mandat gik til Anna Hansen Nielsen, husejer 

Niels Nielsens hustru. De radikale kom ikke ind i 

sognerådet. Stemmeprocenten var 80,5, mens 

48,0 procent af stemmerne var afgivet af kvinder.

Elisabeth Bruhn blev 

som 28 årig valgt ind 

i Hillerød byråd som 

den første kvinde. 

Hun stammede fra en 

borgerlig familie, der i to 

generationer havde dre-

vet købmandsforretning i 

Slotsgade 36. Ved fade-

rens død i 1904 overtog 

Elisabeth Bruhn som blot 

23-årig forretningen. Eli-

sabeth Bruhn var ikke en 

del af den organiserede 

kvindebevægelse. Foto: 

”Kvinden og samfundet” 

årg. 25, nr. 6 1909. 
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Valget i 1909 var en god start for kvindernes ar-

bejde i de to kommunale råd, der dækkede Hille-

rød by.

Det dårlige valgresultat
I landet som helhed stemte 76,5 % af de mand-

lige og 50 % af de kvindelige vælgere ved kom-

munalvalget i 1909. Stemmetallene var højest i 

København og provinsbyerne og markant lavere i 

landkommunerne. Som helhed var der i samtiden 

tilfredshed med, at så mange kvinder havde afgivet 

deres stemme, første gang de havde mulighed for 

det ved et kommunalvalg. Derimod kunne der ikke 

være tilfredshed med det antal kvinder, der blev ind-

valgt i de kommunale råd. I landets 1206 kommuner 

valgtes 9682 mænd og 127 kvinder, de sidste for-

delt på 85 kommuner. I landkommunerne blev valgt 

65 kvinder, heraf 42 på øerne. Birkerød Kommunes 

tre kvinder var det største antal, der blev indvalgt 

på landsplan. En del af årsagen til problemet skulle 

findes hos kvinderne selv. Cand.polit. Meta Hansen, 

der offentliggjorde tallene fra kommunalvalget i 

Kvindevalgrets juli-nummer 1909 skrev afslutnings-

vis: ”Overalt, hvor en ny klasse er rykket frem, er 

det gået som her. De andre klasser (mændene) ser 

med mistro på de nye, stoler ikke på deres evner 

og kræfter og hvad der er det væsentlige, den nye 

klasse, her kvinderne, tror ikke på sig selv.”

Der eksisterer ikke nogen samlet undersøgelse 

af de 127 første kvindelige kommunalpolitikere, 

men via enkelte delundersøgelser og omtale i sam-

tidens kvindesaglige presse, er det muligt at tegne 

et delvist billede af, hvem de første var:

2/3 af de nye kommunalpolitikere var gift, 1/3 

ugifte. Halvdelen af de ugifte var lærerinder, og 

godt en fjerdedel af de gifte kommunalpolitikere 

havde en landmand som ægtemand. 

Den fortsatte kamp
Der lå et stort arbejde forude for at motivere både 

kvinder og mænd til at indse det vigtige i, at kvin-

derne blev ligestillet med mændene på det poli-

tiske område. Landsforbundet for Kvinders Valgret 

var blandt de forreste i bestræbelserne på at moti-

vere kvinderne og samtidig få mændene til at støt-

te op om sagen. Ved kommunalvalget i 1909 blev 

mindst 39 af forbundets medlemmer valgt til de 

kommunale råd ud af 127 på landsplan. I Frederiks-

borg Amt drejede det sig om fire, de tre kvinder fra 

Birkerød og fru Grethe Olsen fra Slangerup.

I Frederiksborg Amt var det lykkedes frem til 

1910 at få etableret 9 kvindevalgretsforeninger, der 

fortrinsvis lå i den sydlige og østlige del af amtet 

(se kortet). Hvordan arbejdet foregik, kender vi kun 

fra avisernes annoncer, der opfordrer til at møde 

op ved foreningernes foredragsaftener, dog med 

Landsforbundet for 

Kvinders Valgret fandt 

stadig nye måder, 

hvorpå man kunne 

agitere for kvindernes 

stemmeret. Kvindernes 

Fødselsdagsbog var en 

af dem.

Annonce fra Kvindevalg-

ret august 1909. 
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nogle få undtagelser. Landsforbundet tilskyndede 

formændene til at indsende beretninger over arbej-

det i vinteren 1909-10. Formanden for foreningen 

i Helsinge fru Ellen Pirtzel, der var apotekerfrue i 

byen, indsendte en beretning, som blev aftrykt i 

Kvindevalgret nr. 6 fra 1910. Heraf fremgår det, at 

der i vinterens løb blev afholdt 4 møder. Ved det 

sidste talte K. M. Klausen om Socialdemokratiets 

program og politik. 

Formanden fru Pirtzel indledte mødet med en 

tale, der bringes i uddrag:

”Til dette vort sidste møde i vinter, har jeg så den 

glæde at byde hr. folketingsmand K. M. Klausen vel-

kommen og takke Dem, fordi De ville komme her-

ud. For os, der virker for kvindernes sag, og navn-

lig som det er tilfældet her i foreningen og i alle 

landsforbundets foreninger, virker for dette ene, at 

kvinden skal have politisk valgret, enten nu dr. Birck 

inde på Rigsdagen mener, at vi derved kommer i 

klasse med grønlandske eskimostater eller ej – for 

os, der kæmper for det, for os, som det er blevet en 

livssag, er det så herligt at møde forståelse, og da 

ikke mindst hos de mænd, som vi venter engang 

vil føre vor sag frem til sejr. Derfor var der et ord i 

hr. K. M. Klausens brev, da han gav et løfte om at 

tale herude, som jeg særlig lagde mærke til, det, at 

det ville være ham en glæde at tale i vor forening; 

det ord takker jeg for, og det er tillige et ord, jeg ofte 

har hørt i de to år, foreningen har bestået, og det, 

at vore talere med glæde vil komme herud og tale 

for os, er noget, der må fylde os med håb og tillid 

om, at det, vi kæmper for, vil lykkes.

Der er en ting, jeg ofte har sagt og gentaget: at vor 

forening ikke er partipolitisk; men aldrig føler jeg selv 

det stærkere, end netop når jeg får disse tilsagn fra 

folketingsmænd af de forskellige politiske partier. Thi 

har jeg end i politik min egen mening og overbevis-

ning, så falder al tanke om denne min lille mening 

fuldstændig bort i det øjeblik, thi da har jeg kun tan-

ke for og glæde over, at det er lykkedes os at få en af 

vor tids betydelige mænd ud at tale for os, ud at sige 

os, hvorledes han ser på politik, hvorledes hans me-

ning derom er. Det er det, der skal vække kvindernes 

interesse for politik og virke politisk oplysende på os, 

så vi kommer bort fra den tanke, at politik kun kan 

interessere mænd, bort fra den mening, man så ofte 

hører: ” Ja, jeg ville gerne, hvis blot jeg forstod mig på 

politik”; thi det er blot en viljesag; vi kan læse derom, 

vore blade er fyldte dermed, og der er altid anled-

ning til at høre derom, når vore ledende politikere 

med glæde taler for os derom. Og endelig burde 

kvinderne sætte sig ind i politik, thi udviklingen fører 

Kvindevalgretsforeninger 

i Nordsjælland med stif-

telsesår. Oplysninger fra 

bladet Kvindevalgret. 

58



henimod, at kvinden får opfyldt sit krav om politisk 

valgret, og hvem ved, dagen er måske ikke så fjern. 

Derfor står vore døre åbne for kvinder og mænd af 

alle politiske partier og derfor er vore døre også åbne 

for talere af alle politiske partier.

Vor forening er kaldt en neutral forening, og det 

udtryk er måske rigtigt; men hvis dette ”neutrale” 

skal betegne vor forening som et sted, hvor taleren 

ikke frit kan sige sin mening, da må jeg hævde, at 

det er ikke således, vi ser på det her i foreningen.

Taleren skal og må kunne udtale sig frit. Ethvert 

foretagende, enhver sag er udsat for kritik, den må 

både vi og vore talere underkaste os, det er ikke 

den, vi vil undgå, tværtimod, thi kritik er opdragen-

de, og det er en død sag, som ikke tåler kritik.

Men som foreningens formand vil jeg gerne en 

gang for alle præcisere Foreningens Standpunkt 

overfor de foredragsholdere, vi beder om at kom-

me herud. Og det standpunkt er: at når vi hidkalder 

foredragsholdere fra alle politiske partier, noget vi 

stadig vil gøre, da lægger vi intet som helst bånd 

på nogen af dem. Enhver skal udtale sig så frit, så 

varmt, som han ønsker, skal tale sin sag af sit in-

derste hjerte, af sin dybeste overbevisning. Det er 

det vi ønsker at høre og i den henseende vil vi altid 

stille os ens overfor alle partier. Således er jo også 

vort mål, kvindens politiske valgret ens for os alle, 

ikke alene her, men hele verden over.”

Ellen Pirtzel ramte i sin indledning til foredragsaf-

tenen mange centrale punkter, men det blev gjort 

på en venlig og indsmigrende måde med respekt 

for de forskellige politiske partiers synspunkter.

Vejen mod valgret til Rigsdagen 1915
Kampen gik videre. Alle fulgte den politiske udvik-

ling og ikke mindst planerne for en grundlovsæn-

dring, der efter de flestes mening ville give kvin-

derne valgret til Rigsdagen. Grundlovsændringen 

skulle først godkendes af Landstinget og her domi-

nerede Højre, der ikke ønskede, at kvinderne skulle 

få valgret og derfor trak udvalgsarbejdet i langdrag. 

Ved kommunalvalget i 1913 fik kvinderne igen 

lejlighed til at afprøve deres engagement i kommu-

nalpolitik. Denne gang stemte på landsplan 56 % 

af kvinderne i modsætning til 50 % i 1909, en lille 

fremgang, men kvindernes antal i landkommuner-

nes sogneråd blev nøjagtigt det samme som ved 

forrige valg, nemlig 65.  Der var tilsyneladende ikke 

sket nogen særlig holdningsændring hen over de 

4 år ude i landdistrikterne, men de toneangivende 

kvindesagsforkæmpere i København og provins-

byerne pressede stadig på for at få valgretten for 

kvinder gennemført.

I 1914 udbrød 1. verdenskrig, der udløste en po-

litisk borgfred i Danmark. Nationen var truet, og i 

den situation søgte man tættere sammen for at op-

retholde neutralitetspolitikken, så landet ikke blev 

involveret i krigen. Det udløste et mildere politisk 

klima, der var gunstigt for afslutningen af den fore-

gående periodes tovtrækkeri om en ny forfatning, 

et lovkompleks der også omfattede kvindernes 

stemmeret. I løbet af foråret 1915 blev sagen for-

handlet på plads mellem Venstre, Højre, de radi-

kale og Socialdemokratiet i Rigsdagens to kamre, 

men det holdt alligevel hårdt. Grundloven kræve-

de, at forslaget skulle godkendes af en ny rigsdag 

efter et ekstraordinært valg. Folketingsvalget fandt 

sted 7. maj og landstingsvalget 21. maj. Det blev 

et fredsvalg, hvor kun de politikere, der sad i den 

gamle rigsdag, var opstillet og blev valgt ved pro-

forma-afstemninger i opstillingskredsene. Den nye 

grundlov skulle nu vedtages for anden gang. Folke-

tinget godkendte straks loven, men i Landstinget 

forsøgte de stærkeste modstandere at forhale ved-
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tagelsen til det sidste. Fristen var 5. juni, hvor alt var 

lagt til rette for Chr. d. X`s underskrift på årsdagen 

for Fr. d. VII`s første grundlov i 1849. Den 3. juni 

vedtog Landstinget omsider den nye lovgivning. 

Kongen var ikke selv tilhænger af at give kvinder-

ne valgret og valgbarhed til Folketing og Landsting, 

men underskrev alligevel den nye grundlov 5. juni.

Med erfaringerne fra tidligere tiders tovtrækkeri 

kom denne udvikling sikkert bag på mange, ikke 

mindst kvinderne. Den 5. juni blev en milepæl og 

fejret overalt i landet, ikke mindst i København, 

hvor kvinderne arrangerede et stort Grundlovsop-

tog. I Frederiksborg Amt var der også festligheder 

flere steder, i Hillerød med et stort folkemøde og 

afsløring af en mindesten. 

Det første rigsdagsvalg 1918 med  
kvindelig deltagelse
Mange så sikkert frem til en hurtig udskrivning af 

valg, så kvinderne kunne få indflydelse gennem den 

nyerhvervede stemmeret, men på dette punkt var 

situationen ikke gunstig. Ingen ønskede at tilspid-

se de politiske standpunkter, mens krigen rasede i 

Europa. Den 14. december 1916 blev der afholdt 

folkeafstemning om salget af de Vestindiske Øer til 

USA, og her udnyttede kvinderne deres stemmeret 

for første gang. Valgperioden udløb imidlertid i maj 

1918, så rigsdagsvalg blev udskrevet i april. 

I tre år måtte kvinderne således vente på at få af-

prøvet deres ret til at stemme og opstille til rigsdags-

valg. Derfor var det vigtigt, da valget endelig kom, at 

kvinderne igen kom på ”barrikaderne” for at vise, at 

nu var det tiden til at markere kvindernes synspunk-

ter i Rigsdagen. I valgkampen kom mange indlæg 

fra kvinder i de politiske partier. Under overskriften 

”Et ord fra kvinderne til kvinderne” havde Frederiks-

borg Amts Avis den 18. april en annonce underskre-

vet af 14 venstrekvinder, der opridsede situationen 

for nationen: ”Vi lever i en vanskelig og usikker tid, 

som maner til alvor og samling. Vældige verdens-

historiske begivenheder sker rundt om os. Lider vi 

end ikke ligefrem under krigens gru og rædsler, så 

føler vi dog dens dønninger. Vi tror, at statsskibet fø-

res tryggest og sikrest gennem brændingen, når det 

hele folk forener sig om at stå for styret, ligesom alle 

partier er besjælede af vilje til at hævde Danmarks 

neutralitet ligelig til alle sider. Venstre har bestandigt 

slået til lyd for samling i vort folk. Der er jo imidlertid 

dem, der mener, at samlingstanken er vanskelig at 

gennemføre. Men god vilje drager stort læs. Lad os 

kvinder vise, at vi har viljen.”

Valgresultatet viste, at der var lang vej endnu. I 

København blev valgt 3 af i alt 4 kvinder til Fol-

ketinget, deriblandt den radikale Elna Munch, der 

havde været med til at opbygge Landsforbundet for 

Kvinders Valgret. De øvrige to var socialdemokraten 

Den radikale Elna Munch 

blev i 1918 indvalgt i 

folketinget. Hun havde 

været med til at opbygge 

Landsforbundet for 

Kvinders Valgret. 

Foto: Internettet. 
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Helga Larsen fra Københavns Borgerrepræsentati-

on og fru Malling Hausschultz, der var fra Højre, 

som fik følgeskab af partifællen frk. Karen Anker-

sted fra Århus Amt. De fire kvinder udgjorde 2,9 

% af de i alt 140 folketingsmedlemmer. Venstre fik 

således ikke valgt en kvinde ind, selvom man, som 

de øvrige partier, havde gjort sig anstrengelser for 

at få kvinder til at anbefale partiernes spidskandida-

ter gennem valgannoncer. De opstillede kandidater 

i de nordsjællandske valgkredse var imidlertid alle 

mænd.  

Der blev i annoncen, indrykket af 14 venstrekvin-

der i Frederiksborg Amts Avis 18. april, henvist til 

Venstres opråb i valgkampen. Det giver et udmær-

ket indblik i, hvordan kvindens stilling var og hvor 

man mente udviklingen skulle føre hen: ”Vi ønsker 

at arbejde hen til kvindernes fulde ligeberettigelse 

med mænd i familien, samfundet og staten, også i 

formueretlig henseende og med hensyn til kvinder-

nes rådighed over børnene. Ligeledes vil Venstre 

arbejde for, at der ydes støtte til kvindernes dygtig-

gørelse til deres særlige gerning i hjemmet.”

Valget til Landstinget d. 30 april foregik ved så-

kaldte valgmandsvalg, hvor der i valgdistrikterne 

blev opstillet lister fra partierne med kandidater, hvis 

placering blev prioriteret på valgmøder. På listerne 

i Frederiksborg Amt var der op til 27 kandidater, 

hvor det almindelige var, at to kvinder blev placeret 

mellem de 5-6 første kandidater. Ved valget fik par-

tierne mellem 4 og 9 valgmænd, hvilket betød, at 

ca. 25 % af disse var kvinder i Frederiksborg Amt. 

Partiernes totale antal valgmænd i hele landet var 

udslagsgivende for, hvor mange mandater de hver 

især fik i det nye Landsting. Valgmændene stemte 

derefter på de kandidater, opstillet af partierne, de 

ønskede at vælge ind.

Landstingsvalget endte med, at der blev indvalgt 

5 kvinder, hvilket svarede til 6,9 % af det samlede 

antal valgte. Det var mag.art. i historie Nina Bang 

fra Socialdemokratiet, der blev den første kvindeli-

ge minister i 1924, Marie Hjelmer fra Det Radikale 

Venstre, der var en ledende skikkelse i Landsfor-

bundet for Kvinders Valgret, lærerinde Marie Chri-

stensen, Inger Gautier Schmit, uddannet på Mu-

sikkonservatoriet og Olga Knudsen, der dannede 

Kvindevalgretsforeningen i Vejle; de tre sidste var 

alle valgt for Venstre.

For kvinderne var det første valg til Rigsdagen i 

1918 ikke tilfredsstillende. Venstres opråb ved land-

stingsvalget indrykket af kvinder i Frederiksborg 

Amts Avis var endnu en illusion. De få kvinder i 

Rigsdagen kunne naturligvis ikke gøre sig gælden-

de, hvis ikke de mandlige medlemmer kunne mo-

tiveres til at medvirke ved ændring af lovgivningen, 

men her var der endnu lang vej.

Bemærkningen i opråbet til valget i 1918 om 

Socialdemokraten 

Nina Bang blev i 1918 

indvalgt i Landstinget. 

Hun blev i 1924 

udnævnt til undervis-

ningsminister, og blev 

dermed verdens første 

kvindelige minister i en 

parlamentarisk regering. 

Foto: Internettet. 
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støtte til dygtiggørelse af kvinderne til deres sær-

lige gerning i hjemmet antyder, at mange kvinder 

endnu ikke kunne forestille sig, at der blev ligebe-

rettigelse med hensyn til arbejde udenfor hjem-

met. Samfundsudviklingen i slutningen af 1800-tal-

let betød, at mange af de familier, der indvandrede 

til storbyerne, blev splittet op, så manden havde sit 

arbejde i en anden verden end den, der tidligere i 

1800-tallet var fælles på landet for bonde og hu-

stru som to parter i et arbejdsfællesskab med gen-

sidig respekt. Nu blev husholdningen og kvinderne 

i hjemmene ofte nedvurderet i forhold til mandens 

travle arbejdsliv med mindre samvær til følge. Det 

var et tilbageskridt, der skulle tage lang tid at ændre.

Læs mere
Kvindevalgret, Medlemsblad for Landsforbundet 

for Kvinders Valgret 1908-15.
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