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RIGSDAGEN – DET NÆSTE MÅL

Mange politikeres argument for ikke at give kvinder stemmeret og valgbar-
hed til kommunalvalgene havde været, at så ville de bede om mere. Om ret 
til at stemme til Rigsdagen, og måske endda selv blive valgt ind.
De fik ret. Kvinderne var ikke tilfredse, før de fik samme rettigheder som 
mændene på alle niveauer af det politiske system. Kampen fortsatte.
En række kvinder rejste rundt i landet til vælgermøder og spurgte politi-
kerne om deres holdning til kvindesagen. Ved valget i 1909 satte de plaka-
ter op for at gøre opmærksom på det uretfærdige i kvindernes manglende 
mulighed for at deltage i Rigsdagen. I 1910 arrangerede de 60 møder på en 
uge for at fremme deres sag. Og så videre. Kvindesagsforkæmperne blev ved 
med at forsøge at påvirke politikere og offentlighed. 

Ved grundlovsfesten i 1912 talte Gyrithe Lemche* på Skamlingsbanken om, 
at kvinder og mænd skulle være på lige fod. Hun mente, det var et indly-
sende krav, at kvinderne blev anerkendt som politiske borgere.
I 1913 gik kvinderne i studiet i radioen for at komme igennem med deres 
budskab. Hvad kunne lytterne få at vide her? De kunne f. eks høre: ”Valgret-
ten vil bevirke, at kvindernes interesse for samfundsforholdene i høj grad 
forøges, og at kvinderne langt mere, end det hidtil har været tilfældet, vil 
sætte sig ind i lovgivningen og skaffe sig forståelse af samfundsforholdene”. 
Men ikke nok med det. De kunne også høre: ”Kvinderne vil blive mændene 
jævnbyrdige på et område, hvor de hidtil har været dem underlegne. Den 
større viden vil skærpe deres dømmekraft, og mændene vil helt anderledes 
end nu lære at opfatte kvinderne som ligestillede væsner fra det øjeblik, da 
kvinden på valgdagen kan lægge sit lod i vægtskålen”.

Landsforbundet for Kvinders Valgret 
besøgte i 1913 Rigsdagen. I landsforbundet 
kunne både kvinder og mænd blive med-
lemmer, derfor er f lere mænd også til stede 
ved besøget.

Plakat for stemmeret til kvinder. 
Den blev sat op af Dansk Kvinde-
samfund ved Folketingsvalget i 1909. 
De mente ikke man kunne tale om 
almindelig valgret, når halvdelen af 
befolkningen ikke kunne stemme.
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Det bar frugt. I 1915 blev den danske grundlov lavet om, så også kvinder og 
tjenestefolk fik stemmeret og valgbarhed til Rigsdagen.
Ved 1. maj festen i Stubbekøbing i 1915 sagde formanden for tjenestepigerne 
Marie Christensen. ”Hvorledes skal vi kunne holde majfest i år uden at fejre 
grundloven. Jeg synes ligefrem, at der er frihed i luften. Jeg ånder lettere, og 
jeg tror, at alle kvinder, der kan tænke, gør det samme. Tænk at skellet mel-
lem mænd og kvinder er fjernet. Vi er blevet erklæret for at være mennesker. 
Jeg synes, der åbner sig mange muligheder for os. Tænk vi skal være med til 
at føre de tre 8-taller ud i virkeligheden”. Det var arbejderbevægelsens mål, 
at alle kun skulle arbejde 8 timer for derefter at have fritid i andre 8 timer 
og endelige mulighed for 8 timers hvile.

Mange kvinder havde gennem årene været engageret i kvindesagen. Billed-
kunstneren Marie Luplau havde allerede, da hun malede ”Fra kvinderetskam-
pens første dage” i 1891-97 vist, at kvinder var klar til at være med i det politiske 
liv. Marie Luplau havde ladet sin mor være den centrale person i billedets midte. 
Her i 1915 ville den centrale person helt sikkert have været en anden. Men skil-
dringen af en kvinde, der havde magt og som signalerede, at hun ville være med 
til at skabe forandringer, ville helt sikkert have været den samme.

Ved Grundlovsændringen af 1915 fik 
både mandlige og kvindelige tjenestefolk 
stemmeret. Det var ifølge tegneren ”Dan-
marks nye våben”. Karlen skuler imidler-
tid til tjenestepigen. Måske er han bange 
for, at hun vil benytte sin stemmeret til at 
stemme på socialdemokratiet.

”Fra kvindevalgretskampens første dage” Malet af Marie Luplau, 1891-97. 
Midt i billedet ses Line Luplau. Hun var medlem af Dansk Kvindesamfund fra 1872 og i 1889 medstifter af Kvindevalgretsforenin-
gen. Marie Luplau var datter af Line Luplau. Billedet blev hængt op i Folketingssalen i 1917 for at hylde, at kvinder fik stemmeret i 
1915. Det hænger i dag på Christiansborg. 
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Det måtte fejres

På et møde den 20. maj 1915 blev det besluttet, at kvinderne skulle være på 
Amalienborg Slotsplads, når kongen underskrev den nye grundlov, hvor de 
fik stemmeret sammen med tjenestefolk. Et udvalg blev nedsat. Et kvinde-
tog skulle gå gennem byen til Amalienborg. Og de skulle bare være mange, 
der gik med på turen. Så der blev stor travlhed for at nå målet. 

Den 5. juni var det et strålende solskinvejr Det blev taget som et godt varsel 
for fremtiden. De der havde været bekymrede for, om kvinderne nu også 
ville møde op, måtte sande, at der var stor tilslutning til ideen med kvin-
detoget. Ikke mindre end 12.000 mødte op på stedet, hvorfra kvindetoget 
skulle udgå. Stemningen var høj blandt de fremmødte kvinder. Alle bar et 
lille rødt-hvidt emblem*, hvorpå der stod 5. juni 1915. De f leste havde købt 
emblemet i dagene før. På selve dagen blev resten nærmest revet væk.

Blandt deltagerne var der også en f lok kvinder fra Storbritannien. De ville 
være med, når de danske kvinder fik den stemmeret, som de også kæmpede 
for at få. De var noget højrøstede. Det skrev pressen nu ikke ret meget om. 
Den 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”. 

Kvinderne var bange for at valgrets-
toget ikke blev stort. Derfor denne 
plakat, der opfordrede til at møde op.

De forreste i kvindevalgretstoget til Ama-
lienborg var 30 unge kvinder klædt i hvidt 
med røde bånd. De gik bag fanebæreren. 
De var alle fra Dansk Kvindesamfund.
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Politiet, der ellers plejede at sørge for ro og orden, var naturligvis ret så skepti-
ske. De troede ikke, at kvinderne kunne klare opgaven selv. Det kunne de. De 
havde fået nogle voksne piger fra forskellige gymnastikforeninger til at sørge 
for ro og orden. Men hvorfor var politibetjentene skeptiske? En af dem udtalte 
til en journalist fra Politiken: ”de har jo ikke været soldater!”. I spidsen for 
kvindetoget gik en ung pige med Dannebrog efterfulgt af unge piger, klædt 
i hvide kjoler med et bredt rødt bånd, der gik fra højre skulder ned til hoften 
i venstre side. Bag de unge piger fulgte de kvinder, der havde været med til 
at kæmpe for valgretten i de forskellige kvindeorganisationer. De fleste var 

klædt i sorte silkekjoler og bar store hatte. Blandt de forreste var Matilde 
Bajer* og Jutta Bojsen-Møller*. Først herefter kom de øvrige kvinder 

arm i arm. Langs hele ruten hang folk ud af vinduerne for at se det 
storslåede optog. Mange stod også langs ruten. Det var næsten 

udelukkende mænd, for ingen kvinder burde være tilskuere 
den dag.

Det tog omkring 1½ time, inden alle var kommet ind på 
Amalienborg Slotsplads. En deputation* med Matilde Bajer 
og Jutta Bojsen-Møller i spidsen blev hentet op på slottet 
efter statsrådet klokken 13.30, hvor kong Christian d. 10 havde 

underskrevet den nye grundlov. Jutta Bojsen-Møller var ble-
vet populær, da hun fra tilhørerlogen i Landstinget havde råbt 

hurra, da grundloven var blevet vedtaget. 

Elevspørgsmål: 
Beskriv klædedragten for de forskellige 
kvinder i 1915. I kan kigge på billeder fra 
dengang.
Hvordan blev 100 året for valgretten fejret? 
Hvem er der fokus på?
Lav en biografi om Jutta Bojsen-Møller. 
Find frem til gamle filmklip fra 1915 og 
sammenlign med 2015.
Diskuter hvorfor så mange forskellige histo-
riske jubilæer bliver fejret. Hvad betyder 
det, for vores historiske bevidsthed?

Deputationen, der skulle af levere 
kvindernes hilsen til kongen, 
regeringen og Rigsdagen. 
Forrest i billedet med et brev i 
hånden står Jutta Bojsen-Møller.
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Deputationen medbragte en skrivelse med denne ordlyd: ”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 bor-
gerret, som den nye grundlov giver kvinderne. Vi værdsætter denne valgret, 
som åbner os mulighed for indflydelse på landets love, der gælder for kvinder, 
såvel som for mænd.”

Kvindernes valgret var ikke helt i Christian d. 10. s ånd. Han undlod ikke 
at gøre opmærksom på, at kvindens plads forsat var i hjemmet. Han sagde 
nemlig: ”Jeg nærer fuld tillid til, at kvinderne vil gøre god fyldest på Rigs-
dagen sideordnet med manden. Eksempler af den art haves jo allerede i det 
kommunale liv og i menighedsrådene, men på ét sted kan kvinden ikke und-
væres, og det er i hjemmene”. Dagen sluttede for mange kvinder med en fest 
i Grundtvigs Hus om aftenen. Andre var til grundlovsmøder sammen med 
deres partikammerater.

Plantning af egetræer
Der blev plantet egetræer mange steder i Danmark dagen efter 
Grundlovens vedtagelse. Træerne skulle blive til mindetræer for 
loven, hvor kvinder og alle mænd fik stemmeret.
Jutta Bojsen-Møller var til Grundlovsfest på Himmelbjerget den  
6. juni 1915. Her plantede hun et træ og sagde: ”Når vi nu om lidt skal 
hen på bjerget og plante et egetræ til minde om dagen den 5. juni  
 1915, da kvinderne fik lige ret med mændene, kommer man til at 
huske på de små træer i Bjørnsons fortælling, der under stor mod-
stand, endelig nåede at stikke hovederne frem og udbrød: ”Åh det er 
en gave at nå frem”. Sådan har vi kvinder også kæmpet et halvt hun-
drede år med små skridt frem til vi nu endelig har nået målet og kan 
sige som de små træer: ”Åh det er en gave at have vundet sejr”. Det 
er nok kvinderne, der er mest glade ved den nye Grundlov. 
For mændene er det kun en udvidelse, for os er det det hele. Jutta Bojsen-Møller planter et egetræ dagen efter ændringen af 

grundloven på Himmelbjerget.

Kong Christian 10. læser 
hilsenen fra kvinderne, mens 
deputationen af kvinder ser 
på sammen med regeringen 
og Rigsdagen.
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Til grundlovsmøde i Søndermarken

Elevspørgsmål: 
Diskuter hvem den privilegerede valgret 
var til fordel for og skriv et indlæg om, 
 hvorfor I mener det var særlig demokratisk, 
at den privilegerede valgret bortfaldt i 1915. 

Lav en liste over ændringerne i valgrets-
alderen op til i dag. Tag stilling til, om I 
mener, at valgretsalderen skal nedsættes og 
argumenter for, at det vil være til gavn og 
glæde for det fortsatte demokrati. 
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DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 5. JUNI 1915
Den nye grundlov medførte bl.a. at:

• Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret (§ 30)

• Den privilegerede* valgret til Landstinget borfaldt (§ 34)

•  Grundlovsændringer kunne kun gennemføres ved folkeafstemning,  

hvor mindst 45 % af samtlige vælgere stemte for (§ 93)

Socialdemokraterne havde gennem en årrække fejret grundloven i Sønder-
marken. Det havde været velbesøgte fester, hvor deltagerne samledes under 
Søndermarkens store træer. En leder i Social-Demokraten havde advaret de 
socialdemokratiske kvinder mod at gå i optog sammen med borgerskabets* 
kvinder. Hvorfor nu det? Fordi de burde holde sig til deres egen klasses 
mænd og tage til grundlovsfest sammen med dem. 

Da de socialdemokratiske Rigsdagsmedlemmer havde overværet, at 
kongen havde skrevet under på den nye grundlov, begav de sig til Søn-
dermarken. Rigsdagens mænd fik selskab af de kvindelige socialde-
mokrater, der nu også kunne blive valgt til Rigsdagen. Nu skulle de 
feste sammen. Der var ikke mindre end fire talerstole i Søndermarken. 
Herfra talte mange af de mænd og kvinder, der havde kæmpet for, at 
kvinder og tjenestefolk også skulle kunne stemme. Alle skulle kunne 
høres. Der var ingen mikrofoner dengang. Thorvald Stauning* sagde 
bl.a. ”I dag anerkendes enhver dansk kvinde og mand som samfunds-
borger”. Mens de utallige tilhørere jublede, sagde F. J. Borbjerg, der 
også var Rigsdagsmedlem: ”Så er det mål nået, som det danske folk 
har kæmpet for. Denne grundlov er ikke længere målet. Den er nu et 
middel, der skal føre os længere frem. Efter valgretten må vi erobre 
den sociale ligeberettigelse”. 

Thorvald Stauning taler til Grundlovsfesten i Søndermarken. Dette fotografi er fra 1924. 
Stauning talte også ved Grundlovsfesten 1915.

Mange af de vælgere der før Grundloven af 
1915 havde privilegeret valgret til Landstinget  
var ikke særlig begejstrede for, at alle nu kunne 
stemme til Landstinget uanset om de ejede  
noget eller ej. Mange kvinder, der var gift med 
mænd, der havde haft privilegeret valgret,  
deltog ikke i valgretstoget.
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