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Marie Mørk  
– en kvinde med visioner 
AF ANDERS KR ING MORTENSEN

Vi kan i 2015 fejre, at det er 100 år siden, at 

kvinderne fik stemmeret til Den danske Rigs-

dag, der bestod af Folketinget og Landstinget. 

Stemmeretten var en vigtig milepæl i kampen 

for kvinders rettigheder og blev fejret over 

hele landet. Også i Hillerød, hvor tusindvis af 

mennesker deltog i et imponerende kvinde-

optog grundlovsdag 1915. Med i optoget gik 

Marie Mørk, der var en markant skikkelse i 

byen. Hun var grundlægger af M. Mørks Skole 

og Hjem, hvor hun arbejdede for at forbedre 

pigers uddannelsesmuligheder, og hun var en 

varm fortaler for kvinders stemmeret. Hendes 

engagement og indsats er et eksempel på, 

hvordan enkeltpersoner har været med til at 

bryde nogle af de barrierer, der i 1800-tallet 

gjorde det rigtig svært for kvinder at være uaf-

hængige af en mand. 

Den 5. juni 1915 var Hillerøds gader fyldt med 

feststemte mennesker. Et mylder af op mod 5000 

borgere fra hele Nordsjælland var samlet i byen for 

at fejre, at Christian den 10. havde underskrevet 

en ny grundlov, og med den indført stemmeret for 

kvinder til Rigsdagen ved Folketings- og Landstings-

valg. Det havde dog holdt hårdt lige til det sidste. I 

den brede befolkning var stemningen efterhånden 

vendt til fordel for kvindernes stemmeret, men i 

de mere konservative – og magtfulde – kredse var 

der modstand til det sidste. Også på Amalienborg 

Slot, hvor den meget konservative Christian den 

10.’s humør var elendigt, da han satte sin krøllede 

signatur på grundloven. 

Den dårlige stemning i kongens gemakker smit-

tede dog ikke af på de festligheder, der fandt sted 

i Hillerød. En kæmpe folkemængde stod samlet 

på Frederiksborg Slotsplads, klar til at gå i optog 

igennem Slotsparken. Optoget var arrangeret på 

tværs af de politiske partier i byen i samarbejde 

med Dansk Kvindesamfund og Kvindevalgretsfor-

eningen. 

Dagen efter kunne man i Frederiksborg Amts Avis 

læse en lille stemningsrapport fra arrangementet: 

”Grundlovsfesten […] i Hillerød fik en Tilslutning, 

som ingen havde drømt om – baade fra By og 

Land. Dagen blev Kvindernes helt og fuldt. Musik-

ken stemte i med Riberhusmarchen og satte sig 

i Bevægelse. Lige bag Orkestret kom Købmand 

Lewinsen. Og så – Kvinder, Kvinder, Kvinder, Hus-

holdningsskolens Elever med faner med danske og 

norske farver paa brystet af de hvide kjoler, Kvin-

desagskvinder, gifte Kvinder, unge Piger. Kvinderne 

havde flertallet, der var ingen tvivl mulig” (Frede-

riksborg Amts Avis, 6. juni 1915). 

De mange kvinder og mænd i optoget havde 

kurs mod en ny mindesten, som var blevet rejst 

af Dansk Kvindesamfund og Kvindevalgretsforenin-

gen i Slotsparken. Mindestenen markerede, at der 
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nu var opnået politisk ligestilling med inskriptionen: 

”Mand og Kvinde – begge lige – giver lov i Dan-

marks Rige”. 

Med i fronten af optoget gik en af Hillerøds mest 

kendte skikkelser, Marie Mørk. Hun var tidligere for-

mand for Dansk Kvindesamfund i byen og grund-

lægger af M. Mørks Skole og Hjem. Hun havde 

været en varm fortaler for kvindernes stemmeret i 

årevis, og det var derfor heller ikke tilfældigt, at hun 

var en af hovedtalerne til arrangementet. 

Først gik Johanne Velschow på talerstolen. Hun 

havde et par år forinden afløst Marie Mørk som for-

mand for Dansk Kvindesamfund i Hillerød. Velschows 

tale understregede, at det var en festlig dag, der for-

håbentligt blev en ny begyndelse for Danmark: 

”Grundloven er alene Mandens Værk, men der-

over skal der i dag ingen Klage lyde, kun en hjerte-

lig Tak til dem, der gav os vor ret, et frejdigt Løfte 

om, at de ikke skal komme til at fortryde det, og 

en glad Fortrøstning til, at denne Dag må bringe 

Lykke og Velsignelse over vort kære, gamle Land” 

(Kvinden og Samfundet nr. 9-10, 1915). 

Marie Mørk var ligesom Velschow overordentligt 

tilfreds med, at kvinderne havde fået stemmeret. 

Hun havde dog alligevel en bittersød smag i mun-

den. Det var, i hendes øjne, alt for sent, at stemme-

retten for kvinder blev indført. Noget som hun også 

gav klart udtryk for i sin tale, hvor hun fyrede en 

bredside af mod de mandlige politikeres sløvsind. 

Det havde også været en lang og snørklet vej for 

kvindesagsforkæmperne. Danmarks første grund-

lov fra 1849 havde formelt indført demokrati i Dan-

mark. Men det var et demokrati, der var forbeholdt 

de få. Marie Mørk var derfor ikke den eneste, der 

kom med kritik den 5. juni. De flotte kvindeoptog, 

der blev afholdt i flere danske byer, er af mange 

blevet opfattet som takketog. Sandheden er dog 

nok nærmere, at det godt nok var en fejring af valg- 

og stemmeretten, men for mange af de indædte 

kvindesagsforkæmpere kom den alt, alt for sent. 

På trods af festlighederne var der derfor også lidt 

malurt i bægeret denne 5. juni 1915. 

Frederik den 7. indfører demokrati  
for de få
Det var Frederik den 7., der stadfæstede Dan-

marks første grundlov i 1849. Dermed gjorde han 

en ende på kongernes enevælde og indførte for-

melt set demokrati i Danmark. Tanker om frihed 

og lighed strømmede over Europa i første halvdel 

af 1800-tallet, og Frederik Folkekær red med på 

bølgen. 

Noget tyder dog på, at Frederik den 7. ikke kun 

var drevet af idealistiske tanker, da han afskaffede 

enevælden. Han var ikke synderligt politisk interes-

seret, og kritiske tunger påstod, at han hellere ville 

bruge tid med Louise Rasmussen – der senere blev 

kongens hustru til venstre hånd og fik titlen Grev- 

inde Danner – end regere landet. Det er nok ikke 

Kvindestenen står stadig 

i Frederiksborg Slotspark 

til minde om, da kvinder-

ne fik stemmeret i 1915.
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hele sandheden, men der har måske været noget 

om snakken. I hvert fald hvis man tolker lidt på den-

ne udtalelse, som han kom med, efter grundloven 

var vedtaget: ”Så, nu kan jeg da sove, så længe 

jeg gider”.

Problemet med Danmarks første grundlov var 

– hvilket Marie Mørk hentydede til grundlovsdag 

i 1915 – at den i bund og grund ikke var særlig 

demokratisk. Der blev godt nok indført folkeafstem-

ninger, der afgjorde, hvem der skulle styre landet, 

men de demokratiske rettigheder var forbeholdt en 

lille eksklusiv gruppe af den danske befolkning. Du 

skulle være mand, fyldt 30 år og eje dit eget hus 

for at kunne stemme. Kun 15% af befolkningen le-

vede dengang op til de kriterier. Danmark havde i 

midten af 1800-tallet godt 1,5 million indbyggere. 

Dermed var ca. 225.000 stemmeberettigede, hvil-

ket efterlod mere end en million børn, unge, gam-

le, kvinder og mænd som bænkevarmere. 

Det var veluddannede mænd fra borgerskabet, 

der udformede grundloven, og den blev skabt ud 

fra deres eget verdensbillede. De var som udgangs-

punkt drevet af et ønske om at indføre demokra-

ti, men i sidste ende endte de med at begrænse 

stemmeretten til dem, der tilhørte deres egne ræk-

ker. 

Spørgsmålet om hvorvidt kvinderne skulle have 

stemmeret var på dagsordenen, da den grundlovgi-

vende forsamling udarbejdede grundloven. Det var 

derfor ikke utænkeligt, at kvinder skulle have stem-

meret. Emnet blev dog hurtigt uddebatteret, da der 

blandt forsamlingens 152 medlemmer herskede 

bred enighed om, at kvinders stemmeret ikke var 

ønskværdigt. 

Magtelitens beslutning om at udelade kvinderne 

fra demokratiet skal ses som et udtryk for datidens 

kvindesyn. Kvinder havde sjældent den samme 

status som mænd og stod i en lang række hen-

seender totalt uden rettigheder. Sådan havde det 

patriarkalske samfund fungeret igennem generati-

oner. Med dette taget i betragtning, er det derfor 

måske ikke så overraskende, at der ikke blev plads 

til kvinderne i det nye demokrati. 

Marie Mørk ses her i sin 

lejlighed, der lå på 1. sal 

på skolen. Marie Mørks 

Skole eksisterer stadig, 

men lejligheden er i dag 

lavet om til klassevæ-

relser. Fotograf: ukendt, 

Marie Mørk Skole. 
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Borgerskabet baner vejen
Det var heller ikke sådan, at kvindesagsforkæmpere 

stod på spring for at kæmpe for stemmeretten, da 

grundloven blev underskrevet i 1849. Tværtimod 

gik der flere årtier, ja næsten et halvt århundrede, 

før kvindevalgretsdebatten for alvor kom på den 

politiske dagsorden. 

Dansk Kvindesamfund blev i 1871 den første 

organiserede kvindesagsforening i Danmark. De 

havde dog ikke spørgsmålet om stemmeret på pro-

grammet i starten, men fokuserede på helt andre 

ligestillingsmæssige problemstillinger. At opnå valg- 

og stemmeret for kvinder var utænkeligt for de fle-

ste – også for størstedelen af de ellers fremsynede 

kvindesagsforkæmpere. 

Dansk Kvindesamfund blev dannet af kvinder fra 

borgerskabet, der havde tiden og lysten til at enga-

gere sig i ligestillingsarbejdet. Danmark var stadig 

et landbrugssamfund på det her tidspunkt, men 

kvinderne på landet var ikke i nævneværdig grad 

engageret i kvindesagen. Det var der flere årsager 

til, men i bund og grund havde de ikke det samme 

behov for at kæmpe for bedre rettigheder. De var i 

mange henseender ligestillet med manden. I arbej-

det på gården havde de godt nok forskellige plig-

ter. Manden tog sig af markerne og dyrene, mens 

konen stod for det huslige arbejde. Men det var et 

arbejdsfællesskab – med tryk på fællesskab – der 

var baseret på en gensidig afhængighed. 

I byerne havde piger og kvinder fra borgerskabet 

helt andre forhold. På mange områder var de bedre 

stillet, da de havde tjenestefolk til at tage sig af alt 

Constantin Hansens 

berømte maleri af Den 

Grundlovgivende For-

samling, der i 1848-49 

udarbejdede Danmarks 

første grundlov. Male-

riet blev udført i årene 

1860-64 og hænger i 

dag på Frederiksborg-

museet.
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det huslige. Manden arbejdede og tjente pengene, 

mens hustruen gik hjemme. Det har været en langt 

lettere tilværelse end det hårde knoklearbejde, der 

var hverdag for gårdsmandskonerne. Borgerfruer-

nes liv var nemmere, men det var måske også et 

liv, der var en anelse kedsommeligt, og ikke mindst 

efterlod kvinden totalt afhængig af sin mand. 

Denne afhængighed sammenlignede politikeren 

Viggo Hørup, under forhandlinger i Folketinget i 

1880, med det forhold ”som bestod mellem Old-

tidens Slaver og deres Herrer. Det var nemlig det 

Forhold, at Slaven ikke havde nogensomhelst Myn-

dighed til at optræde i Retsforhold og ingensom-

helst Adgang til at erhverve. Hvad han erhvervede, 

erhvervede han for Herren, og det blev Herrens i 

samme øjeblik, det erhvervedes” (Larsen 2010, s. 

142). 

Hans udtalelser understreger det uligevægtige 

forhold, der var i ægteskabet på dette tidspunkt. 

Borgerskabsfruerne havde ikke mange andre mu-

ligheder end at gifte sig, fordi langt de fleste uddan-

nelser var et lukket land for kvinder. Det begyndte 

dog langsomt at ændre sig i den sidste halvdel af 

1800-tallet. 

Marie Mørks baggrund og motivation
En af de kvinder, der var med til at gøre en for-

skel på uddannelsesområdet for piger, og samtidig 

engagerede sig i kampen for kvinders stemmeret, 

var føromtalte Marie Mørk. Hun engagerede sig i 

løbet af sit liv i flere af de områder, der var helt 

centrale for at forbedre kvindernes rettigheder. Hun 

var formand for Dansk Kvindesamfund i Hillerød, 

da stemmeretsdebatten var på sit højeste, og hun 

arbejdede i en menneskealder for M. Mørks Skole 

og Hjem. 

Marie Mørk blev født i 1861 i København, men 

familien flyttede kort tid efter til Hillerød. Her var 

hun den ældste i en søskendeflok på ti. Marie Mørk 

viste i en tidlig alder talent for at undervise. Hun 

hjalp både sine søskende og venner af familien 

med skolearbejdet. Hendes egen skolegang foregik 

hos den lokale digterpræst Hostrup. Efter sigende 

var han en indlevende og passioneret underviser, 

der tryllebandt sine elever. 

Det kan være, det var hos Hostrup, at Marie 

Mørks drøm om selv at blive lærer opstod. Vi kan i 

hvert fald konstatere, at den unge Marie Mørk ikke 

valgte den traditionelle vej med familie og børn, 

men i stedet uddannede sig til lærer på Natalie 

Zahles Seminarium i midten af 1880’erne. Tiden på 

Zahles blev en stor inspirationskilde for hende. Her 

præsenteredes hun for nogle af tidens mest bane-

brydende pædagogiske tanker. For Marie Mørk blev 

det starten på en livslang dedikation, der var drevet 

af et ønske om at skabe bedre uddannelsesmulig-

heder for piger. I de første år, efter hun havde fået 

sin eksamen, arbejdede hun på en skole i Køben-

havn, men hendes drøm var at starte sin egen pi-

geskole. Den realiseredes i 1895, hvor Marie Mørk 

Frederik og Mathilde 

Bajer var i 1871 med til 

at grundlægge Dansk 

Kvindesamfund. Frederik 

Bajer sad i Folketinget for 

partiet Venstre og bragte 

flere gange i løbet af 

1880’erne og 1890’erne 

spørgsmålet om kvinders 

stemmeret til afstem-

ning. Hver gang med det 

resultat, at Landstinget 

nedstemte forslaget.
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overtog Manna Lunds pige-realskole i Slotsgade 3 i 

Hillerød. Med økonomisk hjælp opførte hun en helt 

ny skolebygning – tegnet af den lokale arkitekt og 

museumsinspektør på Frederiksborg Slot, Vilhelm 

Holck. Det var en moderne skole med store lyse 

klasseværelser, varmeapparater og gode toiletfor-

hold. Noget der langtfra var en selvfølge dengang. 

Også undervisningen bar præg af Marie Mørks mo-

derne pædagogiske metoder. Blandt andet foregik 

undervisningen for de yngste elever næsten uden 

bøger. I stedet lærte børnene gennem sang, leg og 

andre undervisningsformer. 

I de første år var der tale om en ren pigeskole 

med tilhørende kostskole, der blev drevet af Marie 

Mørk i tæt samarbejde med hendes søster Eva. I 

1904 blev skolen udvidet, så også drenge kunne 

gå der. 

Marie Mørk havde et ønske om at forbedre pi-

gers uddannelsesmuligheder. På den måde kunne 

man give dem et valg mellem et liv som en dannet 

gift husmor eller ugift, højtuddannet kvinde, der 

kunne forsørge sig selv. Skolen var dog en privat-

skole, så det var ikke alle byens borgere, der havde 

råd til betale det månedlige beløb, det kostede at 

sende sine børn på M. Mørks Skole og Hjem. 

Arbejdet for kvinders rettigheder
Marie Mørks engagement begrænsede sig dog ikke 

kun til hendes arbejde på skolen. Hun var på flere 

fronter en kvinde, der engagerede sig i lokalsam-

fundet. Hun var blandt andet medlem af menig-

hedsrådet, men hendes store hjertesag, ud over 

skolen, var kampen for kvinders stemmeret. 

Dansk Kvindesamfund i Hillerød blev oprettet 

i 1906. Den første formand var højskolekvinden 

Eline Begtrup, men da hun trak sig tilbage i 1909 

Marie Mørk ses her i 

midten af billedet  

omgivet af elever. Til 

højre for hende sidder 

søsteren, Eva, der er ved 

at hælde op til et af  

børnene.  

Fotograf: ukendt, Marie 

Mørks Skole.
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blev hendes naturlige arvtager Marie Mørk. For-

eningen havde valgretten som omdrejningspunkt, 

men i hverdagen bestod de fleste af aktiviteterne 

af foredrag og kurser. I foreningens beretning fra 

1914 nævnes det blandt andet, at der blev afholdt 

en meget succesfuld foredragsaften, hvor der 

blev vist lysbilleder fra Belgien og Frankrig, hvor 1. 

verdenskrig buldrede. Arrangementet blev holdt i 

biografteatret i Hillerød i samarbejde med forenin-

gen ”Danmarkssamfundet”. Overskuddet på 200 

kr. blev sendt til det danske asyl i London, der tog 

imod belgiske flygtningebørn. Denne gestus viser, 

at det ikke kun var kvindernes stemmeret, der blev 

fokuseret på. Dansk Kvindesamfund i Hillerød holdt 

et højt aktivitetsniveau på trods af, at ”Kredsens Ar-

bejde hæmmes ved den overordentligt ringe Pen-

gesum, der er at virke med”, som det beskrives 

i ”Kvinden og Samfundet” i 1911. I samme artikel 

udtaler Marie Mørk sig om sin holdning til forenin-

gens formål:

”For mig […] er Dansk Kvindesamfunds Arbejde 

først og fremmest Arbejdet for Valgretten. Naar den 

politiske Valgret naas, kan efter min Mening For-

eningen som saadan opløses; thi der er intet jeg 

frygter mere, end at det skulde være en Forening for 

Kvinder, som en særegen Slags Mennesker, kontra 

Mænd” (Kvinden og Samfundet nr. 4, 1911). 

For Marie Mørk hang arbejdet på skolen og kam-

pen for kvinders stemmeret sammen. Hun var ikke 

en kvinde, der ville revolutionere samfundet, da 

hun stadig betragtede kvinden som opdrageren i 

hjemmet. Noget som Marie Mørk også gav udtryk 

for på et stormøde i Næstved 1912, hvor de 15 

sjællandske lokalafdelinger af Dansk Kvindesam-

fund var samlet. Her holdt hun foredraget ”Mode-

ren og Skolen”, hvor hun lagde vægt på, at rollen 

som mor og det at uddanne sig ikke var modsæt-

ninger – og at stemmeretten ville styrke moderens 

værdi i hjemmet: 

”Alt dette Arbejde er det, man er bange for, Mo-

derens Interesse drages bort fra ved Kvindesagen. 

– Men jeg mener netop, at hun vil blive bedre skik-

ket dertil og komme til at staa endnu højere i sine 

Børns Agtelse, naar de ser, at hun ikke ligestilles 

med Idioter og Fallenter; men er i Besiddelse af 

sine Menneskerettigheder lig med Faderen” (Kvin-

den og Samfundet nr. 10, 1912).

Engagement igennem en  
menneskealder
I 1913 gik Marie Mørk af som formand for Dansk 

Kvindesamfund i Hillerød. Hvorfor hun stoppede er 

uklart. Om det var fordi Marie Mørk kunne se, at 

stemmeretten var sikret, eller om der lå helt an-

dre grunde bag, må stå hen i det uvisse, men hvis 

vi igen vender tilbage til den store grundlovsfest 

den 5. juni 1915, kan vi se, at Mørk stadig stod ved 

sine meninger. Også selvom hun ikke længere var 

formand for Dansk Kvindesamfund. Som tidligere 

nævnt gav hun de mandlige politikere en opsang, 

så der ikke var tvivl om, at det efter hendes mening 

M. Mørks Skole og Hjem, 

der i dag hedder i dag 

Marie Mørks Skole. Den 

karakteristiske hovedbyg-

ning fra 1895, der ligger 

på hjørnet af Milnersvej 

og Hammersholtvej i Hil-

lerød, ses her til højre i 

billedet. Fotoet er dateret 

1925. 

Fotograf: Frede Hansen. 

Foto fra Lennart Webers 

postkortsamling, Hillerød 

Lokalhistoriske Arkiv.
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var for sent, at kvinderne fik stemmeret. Der var 

dog også forsoning i luften denne forsommerdag 

i 1915, da Marie Mørk i sin tale afslutningsvis un-

derstregede, at der stadig var brug for mændene 

– også selvom der nu var opnået politisk ligestilling: 

”Selvom vi er kommet på lige fod, vil vi ikke und-

være den Ridderlighed, Mændene hidtil har vist os. 

De maa ikke stille os overfor et Enten-Eller. Vi vil 

have et Både-Og. Lad os drikke en Skaal for det 

mandlige og kvindelige tilsammen” (Frederiksborg 

Amts Avis, 6. juni 1915). 

Marie Mørks engagement i Dansk Kvindesam-

fund sluttede tilsyneladende her, men hun fort-

satte ufortrødent sit arbejde på M. Mørks Skole og 

Hjem. I 1920 fejrede skolen 25 års jubilæum og 

her blev Marie Mørk hædret for sin indsats. I ”Kvin-

den og Samfundet” fik hendes arbejde rosende ord 

med på vejen: 

”Under Tilslutning fra hele Landet har Marie 

Mørks Skole og Hjem i Hillerød fejret 25 Aars Jubi-

læum. Af danske Hjem, af gamle og nye Elever er 

Marie Mørk blevet hædret og takket for den smuk-

ke Indsats hun gennem disse 25 Aar har gjort i 

dansk Samfundsliv. Hendes Buste er blevet rejst 

paa Skolen, et Silkebanner er overrakt hende fra 

tidligere Elever, og Kongen har givet hende For-

tjenstmedaljen i Guld […] Vi sender med disse Lin-

jer en Hilsen og Haandslag til en Kampfælle, der 

paa smukkeste Maade har søgt at virkeliggøre sine 

Idealer!” (Kvinden og Samfundet nr. 15, 1920). 

Marie Mørk fortsatte som forstanderinde på M. 

Mørks Skole og Hjem indtil 1930, hvor hun som 

69-årig trådte tilbage. På trods af sin høje alder fort-

satte Mørk dog med at lede skolehjemmet indtil 

1937, hvor hun efter 42 år takkede af. M. Mørks 

Skole og Hjem ligger stadig i dag i Hillerød – nu 

med det mere mundrette navn Marie Mørks Skole 

– og den fører mange af de traditioner videre, som 

Marie Mørk grundlagde for mere end 100 år siden. 
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”Kvinden og Samfundet”, tidsskrift udgivet af Dansk 

Kvindesamfund.

Annoncen her er fra 

1909 og blev trykt i Kvin-

den og Samfundet, der 

var et tidsskrift udgivet 

af Dansk Kvindesam-

fund. Skolen var på det 

her tidspunkt blevet for 

både piger og drenge. 

Bemærk sætningen 

”Sunde landlige Forhold” 

i annoncen. I dag ligger 

skolen tæt på stationen 

i hjertet af Hillerød, men 

dengang var det udkan-

ten af byen. Prisen på 

600-800 kr. årligt svarer 

til mellem 40.000 og 

50.000 i nutidskroner, så 

det var bestemt ikke alle, 

der havde råd til gå på 

Marie Mørks skole.
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