
Hvorfor er kvinders valgret
 vigtig?

Signalement 

Kvinderne fik efter lang tids agitation stemmeret til menig-
hedsrådene i 1903, kommunal valgret i 1908 samt valgret
til Rigsdagen i 1915, og de blev samtidig valgbare. Kravet
om kvindernes valgret var et led i en international kamp for
kønnenes ligestilling.

Begrundelse

Kvinders valgret og mulighed for at blive valgt til politiske
poster var et vigtigt skridt i retning af at ændre kvindens og
mandens rolle i samfundet. Valgret til Rigsdagen var indtil
1915 ifølge Grundloven forbeholdt dem, der havde en vis
indtægt. Fruen timmere, fattige, fanger og fjolser var ude-
lukket. Indtil sidst i 1800-tallets Europa var kvinder stort
set uden muligheder uden for hjemmet, hvis de ikke havde
en mand som værge. Kvindernes kamp for indflydelse fin-
der sted den dag i dag.

Perspektiver

• Kvindernes valgret og mulighed for at blive valgt til
politiske poster

• Uægte børn
• Fortalere for kvindernes ligestilling
• Blåstrømper og Rødstrømper
• Samspil, kvindebevægelse og fredsbevægelse
• Kvinders vilkår i andre kulturer
• Kvinders politiske rettigheder i forskellige lande.

Den oversete halvdel

“Er det med rette, at de halve mennesker er udelukket fra
al åndelig udvikling? Vor stilling i samfundet er sørgelig.
Hvad ret har mændene til at undertrykke os? For under-

trykte er vi, om end lænkerne er forgyldte.” Sådan skrev

Mathilde Fibiger i 1850 året efter ikrafttrædelsen af Grund-
loven, der gav stemmeret til mændene. Dengang skulle en
kvinde gifte sig, føde børn og holde huset for manden. Poli-
tik havde manden forstand på, så det tog han sig af sam-
men med forsørgelsen af familien. Kvinderne skulle lave

mad, passe børn, sørge for at tøjet var i orden og måske tage
sig af gamle og syge slægtninge. Sådan var det for borger-
skabets kvinder. Nogle af dem havde dog tjenestepiger
ansat, så de kunne tage sig af de daglige gøremål. I mange
arbejderfamilier måtte kvinderne ud på arbejdsmarkedet,
idet industrialiseringen havde ændret familiernes hverdag.
Sygdom, arbejdsløshed for manden og alkoholmisbrug
betød ofte, at kvinderne i realiteten var hovedforsørgere i
mange hjem. Ude på landet måtte kvinderne deltage i arbej-
det på lige vilkår med mændene, ellers kunne det daglige
arbejde ikke nås. Kampen for kvinders valgret og vedtagel-
sen var første skridt mod ligeberettigelse. Senere fulgte kam-
pen for retten til abort og kampen for ligeløn. 

Om undervisningen

Undervisningen kan tage sit udgangspunkt i følgende
spørgsmål: Hvorfor fik kvinderne ikke valgret samtidig med
mændene? For at finde svar på dette kan eleverne finde ud
af, hvordan kvinders stilling var i datidens samfund i for-
skellige samfundsgrupper. I den forbindelse kan de arbejde
med nogle af billederne i bogen. De kan starte med at se på
Frieriet af Ekwald. Hvorfor hedder billedet frieriet vil
mange måske tænke ved første øjekast? Et frieri er da noget,
der sker mellem to forelskede, men her står den unge pige
og lytter ved døren. Hvorfor gør hun det? Og hvilken sam-
fundsklasse tilhører hun? Billedet kan åbne op for en snak
om kvinderne i det bedre borgerskab og om de værdier og
holdninger, der gjorde sig gældende her. Herefter kan bil-
ledet af den avislæsende mand med hans unge kone eller
som maleren har kaldt billedet avislæsende mand med ny
kone. Hvorfor læser den unge kvinde ikke avis? Er det fordi
hun ikke har lyst, eller er det fordi avislæsning og de politi-
ske udsagn, der måtte stå i avisen, er mandens domæne.
 Billedet Forladt – dog ej af venner i nøden af Frants
 Henningsen fortæller en helt anden historie. En historie om
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Afslutningsvis kan eleverne udarbejde en lille pjece om

ligestilling gennem tiderne. I pjecen skal de gøre rede for,
hvad de mener og hvad de ved om ligestilling mellem mænd
og kvinder og begrunde jeres svar med eksempler. Inden de
laver pjecen kan de finde ud af, hvor mange kvindelige og
mandlige chefer, der er indenfor forskellige erhverv. De skal

naturligvis også finde ud af, hvor stor en procentdel, der er
kvinder i Folketinget, i kommunalbestyrelser og andre
besluttende organer. Til sidst kan de lave en afsluttende
debat, hvor de diskuterer, hvor langt ligestillingen er kom-
met i dag? 
Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt

med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om at
 analysere disse. Disse sidste øvelser kan samtidig tjene som
en øvelse, der kan indgå som en forberedelse af den afslut-
tende prøve efter 9. klasse og dermed kvalificere denne. I
Histo rien på prøve af Niels C. Hebsgaard, Birgit Knudsen,
Henrik S. Larsen og Lene Rasmussen kan prøveoplæg 12 –
Kvindekampen benyttes. 

Aktiviteter

4 Sammenlign den nuværende Grundlov med dette
uddrag fra grundlovsændringen af 5. juni 1915.

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 5. JUNI 1915:
“§ 30. Valgret til Folketinget har enhver mand og kvinde,
som har Indfødsret, har fyldt sit 25de år og har fast bopæl
i landet, medmindre vedkommende:
a) ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening
vanærende handling uden at have fået æresoprejsning,

b) nyder eller har nydt understøttelse af fattigvæsenet, som
ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt,

c) er ude af rådighed over sit bo på grund af konkurs eller
umyndiggørelse.

§ 34. Valgret til landstinget har enhver folketingsvælger,
som har fyldt sit 35te år og har fast bopæl i vedkommende
landstingskreds.”

en kvinde fra et helt andet socialt lag. Billedet er malet i

1888, hvilket betyder, at hun kan høre til gruppen af fattige
arbejdere. Det interessante er ikke at diskutere, hvorfor hun
er blevet forladt, men i langt højere grad, hvilke konse-
kvenser det får for hende, og hvad hun kan gøre for at for-
bedre sin situation eller rettere, hvem der kan og vil kæmpe

for at forbedre hendes situation. Så herefter kan billedet:
Fra kvindevalgretskampens første dage fra 1891-97 af Marie
Luplau være afsættet for en nærmere undersøgelse. Marie
Luplau malede billedet for at sikre, at hendes mor ville blive
husket, som en central person i valgretskampen. Det er der-
for Line Luplau, der står lige midt i billedet. Til venstre for
hende ses Frederik Bajer og til venstre for ham fru Matilde
Bajer. Det vil være oplagt at finde nogle oplysninger om
netop disse personer. Line Luplau blev medlem af Dansk
Kvindesamfund i 1872, men meldte sig ud, da nogle af
Dansk Kvindesamfunds andre medlemmer gik ind for lig-
hed for mænd og kvinder, når det gjaldt kønsmoralen. I
1889 var hun medstifter af kvindevalgretsforeningen. At
kønsmoralen var til debat vidner maleriet: Albertine i poli-
tilægens venteværelse af Christian Krohg ligeledes om. Ele-
verne kan her få til opgave at finde ud af, hvorfor Albertine
sidder i politilægens venteværelse for derefter at få oplyst, at
billedet fik udstillingsforbud, inden de finder deres endelige
svar på det  stillede spørgsmål. Til sidst kan billederne fra
takketoget studeres lidt nærmere.

Evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at
 eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan til-
godeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der
skal danne grundlag for evalueringen. Efter arbejdet med
kanonpunktet kan læreren naturligvis teste om diverse fag-
udtryk nu også er indlært. Det drejer sig bl.a. om fagud-
trykkene: kvindesag, ligestilling, kvindebevægelse, korset,
reformdragt, kønsmoral, og kendskab til Matilde Bajer og
Mathilde Fibiger fra persongalleriet. Eleverne kan lave små
konkurrencer som et spil eller en quiz, hvor de tester hin-
anden i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade
 eleverne udarbejde logbøger eller en portofolie, hvoraf det
fremgår, hvad de har fået ud af undervisningen.
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4 Interview af en kvinde, der var ung i 1970’erne. 
Følgende spørgsmål kan indgå: Hvad husker du om kvin-
deoprøret i 1970’erne? Andre spørgsmål kan omhandle
kvindelejre, rødstrømpeaktioner, uddannelsesmuligheder,

løn for lige arbejde, kvindemode som fx hønsestrik, seksual -
moral og kvindelige chefer. 

4 Fejring af et jubilæum.
I 2005 blev 100 året for kvinders valgret til kommunalbe-
styrelser fejret overalt i landet. I 2015 bliver 100 året for
kvinders valgret til Folketinget sikkert også fejret. Hvad
synes I, der skal ske? Lav et festprogram, hvor forskellige
personer går op på talerstolen. Find ud af, hvem I synes, der
skal tale. Skal det være byens borgmester? Skal det være en
folketingspolitiker? Skal markante kvindesagsforkæmpere
tale? Skal kendte kvinder fra erhvervslivet eller fra universi-
teter tale? Skal kvindelige forfattere eller journalister tale?
Når talerlisten er klar, kan I fordele talerne imellem jer

og skrive et forslag til den tale jeres person vil holde. I kan
også lave en sang, der kan blive sunget på dagen. 
Tag også stilling til om en af talerne skal komme fra et

land, hvor kvinder endnu ikke har fået de rettigheder dan-
ske kvinder har. Udover dette kan I lave en udstilling med
billeder, der viser de fremskridt, der er sket for kvinders
medindflydelse og rettigheder op gennem historien

4 Lave en plakat. 
Find Kathrine Ærtebjergs maleri til 100-året for Kvinders
valgret på nettet. Her kan I lade jer inspirere af kunstneren.
Maleriet er trykt som plakat. Om sit billede med den
sigende titel “Hun var sikker i sin sag” forklarer kunstneren:
“Billedet fortæller noget om kvinders ståsted i dag. Kvin-
den på billedet er en kvinde, som er og vil flere ting på en
gang: Hun er husmor, yndig og modig, hun bruger værktøj,
grøntsager og poesi på lige fod. Desuden er hun sikker –
hun holder sig ikke tilbage, men har mod på at give sig i
kast med omverdenen. Lidt en superdame, men alligevel
ikke mere super, end at alle kan være med”.

På www.kvinfo.dk og på www.kvindersvalgret.dk kan I se
eksempler på valgplakater helt fra 1909. 

4 Nominering af en kvindepris. 
Find ud af, hvem I synes skal have årets Mathilde-pris.
Inden I tager stilling, skal I finde ud af, hvem der har fået
prisen, og hvad der skal til for, at en person kan få prisen.

4 Udarbejde en tidslinje.
I skal derfor finde frem til de årstal I vil fokusere på. Her er
nogle forslag, men find selv frem til flere: Dansk Kvinde-
samfund stiftes 1871, Kvinder får valgret til menighedsråd
1903, Kvinder får kommunal valgret 1905, Kvinder får
almindelig politisk valgret 1915, Forfatteren Thit Jensen
indleder foredragsturne om “Frivilligt moderskab” (præ-
vention) 1923, P -pillen frigives 1966, Rødstrømpernes før-
ste aktioner 1970, Provokeret abort legaliseres 1973, Lov
om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet
1978, Mænd får adgang til barselsorlov 1984 osv.  

4 Relevante link på nettet.
Eleverne finder web-steder som fx www.kvinfo.dk På dette
web-sted kan de finde rigtig mange oplysninger om kvin-
debevægelsens historie.
www.arbejdermuseet.dk Her findes et hæfte med titlen
Familiens liv og hverdag år 1900 til download. 
www.faktalink.dk Her findes en fin artikel om feminisme,
der bl.a. gør rede for feminismens historie i Danmark.
På www.kvindersvalgret.dk findes der mange gode oplys-
ninger om kvinder. Siden er lavet i anledning af fejringen af

100 år for den kommunale valgret.

Relevante materialer

Fibiger, Johannes og Rydahl, John: Realiteternes verden.
Afsnittet: Kvindens frigørelse med tekster af Henrik Ibsen:
Et dukkehjem side 70-80 og afnitttet Kvindelitteratur med
tekster af Amalie Skram: Af Constance ring (1885) side  80-
88. Knudsen, Birgit: Mellem fortid og fremtid 1 & 2 Fortæl -
linger og erindringer. Afsnittet: Børnebegrænsningens nød-
vendighed side 114-116.
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