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Valgretsoptoget i 1915.  
  
The women’s suffrage march in 1915.  
 
Foto: Statsbiblioteket/Kvindehistorisk Samling, 
Julie Laurberg
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Kampen for kvinders valgret
”Jeg tror på ingen måde, at [kvinder] er 
særlig skikkede til lovgivningsvirksom-
hed; thi rolig overvejelse og logisk slut-
ning turde vel være hovedbetingelserne 
for med held at kunne deltage i den.” 
Således udtalte højrepolitikeren Carl 
Ploug (1813-94) sig i 1888, da Landstin-
get førstebehandlede lovforslaget om 
kommunal valgret til kvinder. Forslaget 
blev nedstemt, og først i 1915 – 66 år ef-
ter den første danske grundlov fra 1849 

– fik ”fruentimmere, folkehold, forbry-
dere, fjolser og fattige” langt om længe 
mulighed for at deltage på lige fod med 
blandt andre godsejere, storbønder og 
fabriksejere i det danske demokrati. 
Forud for grundlovsændringen i 1915 
gik mange års kamp for politisk med-
borgerskab og ligestilling, der langt fra 
havde været gældende for størstedelen 
af befolkningen i 1800-tallets Danmark. 

At demokrati ikke blev indført fra 
den ene dag til den anden og ikke nød-
vendigvis fra start af gjaldt for alle, var 

et vigtigt element i Nationalmuseets markering af 100-året for kvinders valgret 
i foråret 2015. Igennem undervisningseventen Du fagre nye verden – hvad skal 
jeg med demokratiet? satte museet i samspil med politikere, forfattere og oplægs-
holdere 600 gymnasieelever stævne og præsenterede dem for historien om 
demokratiets udvikling i Danmark. Eleverne blev opfordret til at forholde sig 
kritisk til deres egen rolle i samfundet og at tage stilling til, hvorvidt valgretsal-
deren på 18 år i dag er rimelig at fastholde, eller om den skal sænkes. 

Valgretsoptog gennem København
Nationalmuseet markerede desuden Grundlovsjubilæet ved at bidrage til den 
historiske del i et optog gennem Københavns gader, der på samme måde som 
ved valgretsoptoget den 5. juni 1915 fejrede kvindernes nyvundne valgret til 
Rigsdagen. Nationalmuseet og Dansk Kvindesamfund festligholdt i fællesskab 
100-året, hvor tusindvis af hvidklædte kvinder gik gennem byen for at fejre 
deres nyvundne stemmeret (fig.1). 

Som optakt til valgretsoptoget var Nationalmuseet vært for en række work-
shops, hvor deltagende kvinder kunne sy og tilpasse deres hvide kjoler, så de på 
bedst mulig vis lignede de kjoler, der blev båret ved optoget i 1915. De fire af-
holdte workshops var velbesøgte, og flere deltagere medbragte gamle konfirma-
tions- og brudekjoler, der med lidt tilpasning blev til fine kreationer anno 1915. 
Resultatet blev et festligt optog af kvinder i alle aldre, der i hvide kjoler med røde 
bånd gjorde historien levende for en dag (fig.2). Den historiske del af optoget i 
2015 tiltrak 200 frivillige kvinder og mænd i alle aldre stylet anno 1915 (fig.3).

I 2015 fejrede vi 100-året for ændringen af 

Grundloven, hvor kvinder i Danmark fik 

ret til at stemme og opstille til valg. Ind-

førslen af kvinders stemmeret i 1915 var 

resultatet af en mangeårig kamp for lige-

stilling og demokratiske rettigheder for 

alle. Nationalmuseets markering af 100-

året for kvinders valgret skabte opmærk-

somhed om denne væsentlige historiske 

begivenhed ved hjælp af nye formidlings-

tiltag, der gav deltagerne en anderledes 

mulighed for at opleve historien på nær-

meste hold. Gennem forskellige formid-

lingsformer og inddragelse af forskellige 

målgrupper aktualiserede museet Grund-

loven af 1915 og satte nutidens demokrati 

til debat.
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Mange deltagere i optoget gjorde meget ud af at gøre 
efterligningen af 1915-optoget så virkelighedstro som mu-
ligt med længerevarende og livlige debatter på sy-work-
shoppens Facebook-side, hvor spørgsmål som ”Er det mon 
i orden at have pandehår?” og ”Er der nogen, der ved, om 
man brugte støvlegalocher (overtræk) i 1915?” florerede 
side om side med billeder af kvinder, der afprøvede forskel-
lige håropsætninger og hjemmelavede hatte. Flere kvinder 
var desuden opmærksomme på ikke at være for udfordren-
de klædt i forhold til den tid, de forsøgte at genoplive, og 
stillede spørgsmål som ”Er det upassende for en dame at 
gå uden jakke/vest?” De deltagende kvinder havde mange 
forskellige uddannelsesmæssige og sociale baggrunde, men 
forenedes i deres interesse for den danske kvindekamps 
første væsentlige politiske gennembrud og markeringen 
deraf. Mange var taknemmelige over muligheden for at 
mærke historiens vingesus på egen krop, hvilket en af del-
tagerne efterfølgende udtrykte således: ”Det var skønt at se fortidens sejre 
sammen med nutidens store spørgsmål.” En anden bemærkede, at hun havde 
haft den bedste dag i sit liv siden sit bryllup, mens en tredje begejstret skrev 

”fortid-fremtid, vi kvinder står sammen”. 
Nationalmuseet bidrog til optogets autenticitet med en reproduktion 

af Dansk Kvindesamfunds fane, der i 1915 blev båret som en del af optoget, 
og i dag kan den oprindelige fane ses i museets udstilling Danmarkshistorier 
1660-2000. Fanen markerede starten på den historiske del af kvindeopto-

Fig.2 
 Valgretsoptoget 2015 ankommer til 
Rigsdagsgården ved Christiansborgs 
Slot med et genoptryk af Dansk Kvinde-
samfunds fane. Den oprindelige fane 
fra 1915 findes i Nationalmuseets udstil-
ling Danmarkshistorier 1660-2000. 
  
The Women’s Suffrage march of 2015 
arrives at the courtyard of the Danish 
Parliament at Christiansborg Castle 
with a reprint of the banner of Dansk 
Kvindesamfund (The Danish National 
Women’s Union). The original banner 
from 1915 is in the National Museum’s 
exhibition Danmarkshistorier 1660-
2000 (Danish histories 1660-2000).  
 
Foto: Ole Plum 2015

ER KVINDER SÆRLIGT SKIKKEDE TIL LOVGIVNINGSVIRKSOMHED?
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Fig.3 
Valgretsoptoget 2015 ankommer 
til Rigsdagsgården ved Christians-
borgs Slot.  
  
The women’s suffrage procession 
in 2015 arrives in the courtyard 
of Parliament at Christiansborg 
Castle. 
 
Photo: Ole Plum 2015

Fig.4 
I 1915 endte optoget på Amali-
enborg Slotplads. I 2015 endte 
optoget i Rigsdagsgården ved 
Christiansborgs Slot.  
  
In 1915 the march ended at Ama-
lienborg Palace Square. In 2015 it 
ended at the courtyard of Parlia-
ment at Christiansborg Castle.  
 
Foto: Statsbiblioteket/Kvindehistorisk 
Samling, Julie Laurberg
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get, som Nationalmuseet stod for. Foran kvinderne i historiske dragter gik 
Dansk Kvindesamfunds medlemmer klædt i hvidt tøj anno 2015, mens Ver-
dens Kvinder fuldendte optoget bagerst i farverige nationaldragter. KVINFO, 
politikere og mange andre mennesker gik også med i optoget. På fortovet, 
hvor optoget drog frem, stod københavnere med viftende flag og hilste gen-
tagelsen af kvindeoptoget fra 1915 velkommen. Optoget gik denne gang ikke 
fra Grønningen til Amalienborg Slotsplads (fig.4) for at møde Christian 10., 
men fra Grønningen til Rigsdagsgården ved Christiansborg Slot (fig.5), hvor 
det officielle Danmark, repræsenteret af Dronning Margrethe og daværende 
statsminister Helle Thorning-Schmidt, tog imod (fig.6). Dronningens imøde-
kommende velkomst til optoget var noget anderledes end den, hendes farfar 
Christian 10. i 1915 modtog en udvalgt delegation af optoget med. Kvinders 
ligestilling var nyt for mange i datidens patriarkalske samfund, og da én af 
kvinderne i delegationen taknemmeligt udbrød: ”Deres Majestæt, dette er 

Fig.6 
Det officielle Danmark tager imod 
optoget i Rigsdagsgården.  
  
Official Denmark welcomes the pro-
cession in the Parliament courtyard.  
 
Foto: Ole Plum 2015

Fig.5 
Optoget tager form i Rigsdagsgår-
den.  
  
The procession takes form in the 
Parliament courtyard.  
 
Foto: Ole Plum 2015

ER KVINDER SÆRLIGT SKIKKEDE TIL LOVGIVNINGSVIRKSOMHED?
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Fig.8 
Det historiske valgretsoptog  
samlet i Bibliotekshaven.   
  
The historic suffrage march as-
sembled in the Library Garden.  
 
Foto: Ole Plum 2015

Fig.7

Nationalmuseet inviterede kaf-
fetørstige mænd og kvinder til 
wienersalon efter valgretsoptoget.    
  
The National Museum invited 
coffee-seeking men and women 
to the Vienna Lounge after the suf-
frage procession.  
 
Foto:  Ole Plum 2015



281

den lykkeligste dag i mit liv!” bemærkede kongen tørt: ”Ja, 
jeg synes nu hellere, at De skulle gå hjem og lave kaffe til 
Deres mand!”

Hvorvidt den pågældende kvinde gik hjem og gen-
optog sine husmoderlige gerninger på kongens opfor-
dring, melder historien ikke noget om, men efter højti-
deligheden i Rigsdagsgården inviterede Nationalmuseet 
til wienersalon anno 1915 i museets festsal, hvor kaffen 
i ligestil lingens navn blev skænket af såvel historiskklædte kvinder som hi-
storiskklædte mænd fra den frivillige forening Græstedgruppen (fig.7). Kaffen 
blev suppleret af foredrag om de begivenheder, der ledte op til grundlovsæn-
dringen i 1915 og af omvisninger om demokratiets tilblivelse i udstillingen 
Danmarkshistorier 1660-2000. Festlighederne fortsatte dagen igennem – også i 
Det Kongelige Biblioteks have (fig.8 og 9), hvor Golden Days arrangerede tale-
karaoke, mens Distortion sørgede for blockparty ved Børsen, og en række ta-
lere og musikere indtog hovedscenen på Christiansborg Slotsplads, hvor Fol-
ketinget og regeringen i samarbejde med Dansk Kvindesamfund og Distortion 
havde inviteret til folkefest. Nationalmuseets hvidklædte kvinder gik rundt 
blandt festdeltagerne og solgte reproduktioner af de rød-hvide brocher, der 
blev båret ved optoget i 1915 (fig.10 og 11) og gav på den måde de besøgende 
mulighed for at erhverve sig en historisk souvenir fra dagens festligheder.

Fig.9

Den historiske udklædning dokumente-
res med en selfie.   
  
The historical costumes documented 
by a selfie. 
 
Foto:  Ole Plum 2015

ER KVINDER SÆRLIGT SKIKKEDE TIL LOVGIVNINGSVIRKSOMHED?
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Hvad skal vi med demokratiet?
Nationalmuseets markering af de historiske begivenhe-
der i 1915 havde en væsentlig nutidig vinkel. Vi forsøgte 
at oplyse museets unge besøgende om deres demokratiske 
rettigheder og få dem til at tænke over deres egen rolle i 
samfundet. I undersøgelsen ”The International Civic and 
Citizenship Education Study” fra 2009 konkluderede man, 
at danske og finske skoleelever er de mest kompetente 
demokratiske unge i Europa. Dette blev bl.a. vurderet ud 
fra elevernes evne til at analysere og vurdere politiske pro-
blemstillinger og udsagn samt at tage kritisk stilling til disse. 
Undersøgelsen konkluderede dog også, at danske unge har 
en lav selvtillid, når det handler om troen på egne evner til 
at deltage i demokratiet. I 2013 påviste Europa Kommissio-
nens undersøgelse "European Youth: Participation in De-
mocratic Life" ligeledes, at danske unge har en lav tillid til 
egne politiske evner. Samtidig viser en undersøgelse fore-
taget af Dansk Ungdoms Fællesråd, at op imod hver tredje 
ung i alderen 16-17 år ikke føler sig rustet til at engagere 
sig i demokratiet. De unge har en manglende tiltro til, at de 
kan påvirke det politiske system og spille en rolle i demo-
kratiet. Denne lave demokratiske selvtillid bevirker, at unge 
i stigende grad ikke kobles til det repræsentative demokrati. 
Unge er politisk aktive, men stemmer ikke. Markeringen af 

Fig.11 
Valgretsmærket anno 2015. 
  
The 2015 version of the suffrage  
emblem. 
 
Foto: Johanna Lerche 2015

Fig.10 
Kopi af valgretsmærket kan ses på 
optogets deltagere i 2015.   
  
A copy of the original suffrage emblem 
can be seen on the marchers in 2015.
 
Foto: Ole Plum 2015
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Fig.12 
Forfatterne Line Knutzon (tv.) og Mette 
Moestrup læser op fra bogen Frit flet 
og beretter om, hvordan de bruger 
deres køn som stemme i deres litterære 
arbejde.  
  
The writers Line Knutzon (left) and 
Mette Moestrup reading aloud from 
the book Frit flet, talking about how 
they use their gender as a voice in their 
literary works.  
 
Foto: Johanna Lerche 2015

Fig.13 
Paneldebat om valgretsalderen til 
undervisningseventen Hvad skal vi med 
demokratiet? Fra venstre Camilla Søe 
(Venstres Ungdom), Klaus Levinsen 
(valgforsker fra SDU), Johanne Schmidt-
Nielsen (Enhedslisten), Rasmus Jarlov 
(Konservative Folkeparti) og moderator 
Adam Holm. 
  
Panel debate on voting age for the 
educational event What are we to do 
with democracy? From the left: Camilla 
Søe (Young Liberals), Klaus Levinsen 
(electoral researcher from the Univer-
sity of Southern Denmark), Johanne 
Schmidt-Nielsen (Red-Green Alliance), 
Rasmus Jarlov (Conservative Party) and 
moderator Adam Holm. 
 
Foto: Johanna Lerche 2015

100-året for kvinders valgret var således en oplagt mulighed for 
at sætte fokus på demokratiet og få de unge til at indse, hvor vig-
tig deres demokratiske stemme er. 

Nationalmuseet har de seneste år budt på særlige undervis-
ningsevents i forskellige fag, som er rettet mod elever af forskel-
lig alder fra grundskolens udskoling til gymnasiet. Her retter 
museet søgelyset mod et bestemt emne og giver eleverne mulig-
hed for selv at arbejde med dette ved inddragende undervisning, 
forskeroplæg, paneldebatter eller workshops. Arrangementet 
i anledningen af 100-året for kvinders valgret var rettet til de 
15-20-årige elever fra ungdomsuddannelserne og henvendte sig 
særligt til fagene dansk, samfundsfag og historie.

På de dage, der tog udgangspunkt i danskundervisningen, 
var der fokus på litteraturhistoriens kvinder – fra fristerinder og 

ER KVINDER SÆRLIGT SKIKKEDE TIL LOVGIVNINGSVIRKSOMHED?
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Fig. 15 
Eleverne laver videoproduktioner i 
Nationalmuseets udstilling Danmarks-
historier 1660-2000 om arbejdernes 
manglende rettigheder.  
  
Pupils making video productions in the 
National Museum’s exhibition Dan-
markshistorier 1660-2000 about the 
inadequacy of workers’ rights. 
 
Foto: Johanna Lerche 2015

Fig. 14 
Gymnasieeleverne undervises i Veje til 
demokratiet i Nationalmuseets udstil-
ling Danmarkshistorier 1660-2000.  
  
High school students learning about 
Paths to Democracy in the National 
Museum’s exhibition Danmarkshistorier 
1660-2000.  
 
Foto: Johanna Lerche 2015
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fruentimmere til frigjorte forfattere. De to forfattere Mette 
Moestrup og Line Knutzon indviede eleverne i, hvordan 
de bruger deres køn som stemme i deres litterære arbejde 
(fig.12). Dagen sluttede af med en skriveworkshop med af-
sæt i dagens temaer, hvor eleverne overvejede og skrev om 
det at have en stemme, og hvordan man bruger den. De 
unges refleksioner udmøntede sig i forskellige stemme-
retsudsagn, der blev sat sammen til en kunstnerisk forank-
ret kollage, som museet efterfølgende udstillede frem til 
grundlovsdag den 5. juni.

Til samfundsfagsdagene blev den historiske baggrund 
for kvinders valgret gennemgået og efterfulgt af en panel-
debat om den aktuelle valgretsalder. Panelet bestod af en række folketingspo-
litikere, valgforskere og repræsentanter fra de politiske partiers ungdomsaf-
delinger, der alle bidrog til at aktualisere den demokratiske debat (fig.13). Efter 
debatten gennemgik eleverne undervisningsforløbet Veje til demokratiet i ud-
stillingen Danmarkshistorier 1660-2000 (fig.14). Det udmøntede sig i videopro-
duktioner, hvor eleverne selv tog aktiv stilling og formidlede de vigtigste begi-
venheder i det danske demokratis historie (fig.15). Eleverne producerede små 
kortfilm i interaktion med museets udstillinger og genstande og inddrog såvel 
rollespil som udklædning. Flere elever valgte at lave nyhedsudsendelser, hvor 
de rejste tilbage i tiden og lavede fiktive interviews med mænd fra Rigsdagen 
om deres bevæggrunde for ikke at bifalde stemmeret til kvinder, mens andre 
fiktivt interviewede forskellige kvinder, som var for eller imod stemmeretten 
for 100 år siden. Flere af produktionerne kredsede desuden om det faktum, at 
demokrati ikke er en selvfølge, og at der stadig findes mange steder i verden, 
hvor man kæmper for demokratiske rettigheder. Flere af de unge mente, at vi 
i dag ser en tendens til, at man tager stemmeretten for givet. En markering af 
100-året for kvinders valgret var derfor en oplagt ramme for at kaste et kritisk 
blik på demokratiets muligheder og begrænsninger – både i dag og historisk 
set. 

Eleverne inddrog museets udstillinger med genstande knyttet til Grund-
loven af 1849, Dansk Kvindesamfunds fane fra optoget i 1915 og de røde faner 
fra de første danske fagforeninger i deres overvejelser om den demokratiske 

Fig. 16

Afstemning blandt gymnasieeleverne til 
undervisningseventen Hvad skal vi med 
demokratiet? Størstedelen af eleverne 
føler sig ikke rustede til at stemme som 
16-årige.  
  
A poll of the high school students at the 
educational event What are we to do 
with democracy? Most of the students 
felt ill-equipped to vote at the age of 16.  
 
Foto: Johanna Lerche 2015

ER KVINDER SÆRLIGT SKIKKEDE TIL LOVGIVNINGSVIRKSOMHED?
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styreform, og gymnasieeleverne diskuterede livligt demokrati, rettigheder og 
medborgerskab. I de seneste år er valgretsalderen flere gange blevet drøftet 
blandt politikere og ungdomsorganisationer, og når debatten faldt på valgrets-
alderen ved undervisningseventen, var mange gymnasieelever i tvivl. Flere af 
dem mente ikke, at de var i stand til at træffe store politiske beslutninger som 
16-årige, og nogle mente, at de knap nok var i stand til at træffe disse beslut-
ninger, selvom de var fyldt 18 år og havde fået stemmeret (fig.16). Som en af 
eleverne sagde: ”Det er jo blot endnu en eksamen, jeg skal læse op til, det har 
jeg på ingen måde tid til også at skulle sætte mig ind i.” Målet med undervis-
ningseventen var dermed blandt andet at give de unge muligheden for at re-
flektere over, at valgretten ikke skal tages for givet, samt at skabe en historisk 
bevidsthed om de kampe, der er gået forud for det demokrati, vi kender i dag. 
Undervisningseventen skulle skabe bevidsthed om vigtigheden af at værne 
om rettigheder, ligestillingen og demokrati for alle – uanset køn eller klasse. 

Undervisningen på museet, levendegørelsen og gentagelsen af det histo-
riske grundlovsoptog og de øvrige markeringer af 100-året for kvinders valg-
ret fejrede, nuancerede og aktualiserede en central historisk begivenhed i dan-
markshistorien. For at forstå verden omkring os er vi nødt til at have historien 
med os. Den erfaring tog mange af de unge mennesker, der besøgte National-
museet i foråret 2015, med sig videre. De følte sig måske stadig utilstrækkelige 
i forhold til den aktive deltagelse i demokratiet, men vi håber, at besøgende 
unge mænd såvel som unge kvinder har fået en tro på, at også de kan være 
skikkede til lovgivningsvirksomhed. 
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ENGLISH SUMMARY

Are women particularly well suited to legislative work? 
 – the centenary of women’s suffrage

I 2015 it was a century since Danish women got the vote. The National Mu-
seum’s celebration of the centenary of women’s suffrage drew attention to an 
important historical event with the aid of new communication initiatives that 
gave the participants a new and different kind of opportunity to experience 
history at close quarters. By using various means of communication and in-
volving a variety of target groups, the museum spotlighted the constitution of 
1915 and raised the issue of present-day democracy. The reflection that democ-
racy is not something that is introduced overnight, and does not necessarily ap-
ply to everyone from the beginning, was an important element in the National 
Museum’s celebration. In the educational event Oh, brave new world – what am 
I to do with democracy? the museum rallied 600 high school students in an in-
teraction with politicians, writers and speakers, and presented them with the 
story of the development of democracy in Denmark (fig.14). The pupils were 
urged to take a critical view of their own role in society and to express views on 
whether the voting age of 18 today is reasonable (fig.16). The National Museum 
also marked the centenary of the change in the Constitution in 1915 with par-
ticipation in a suffrage march through the streets of Copenhagen (fig. 2), which 
like the suffrage march of 5 June 1915 (fig.1), celebrated women’s achievement 
of voting rights to Parliament and thus brought history to life for a day.
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