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Theodora Lang én ud af 99
lyserøde elefanter
99 fremtrædende
kvinder i det
danske samfund er
udnævnt til »lyserøde
elefanter« - en af
dem er Theodora
Lang, der skabte
et skoleimperium i
Silkeborg

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE Silkeborg har en lyserød elefant. HUN hedder Theodora
Lang og er én ud af 99 bemærkelsesværdige, danske kvinder. Men det
kræver vist en nærmere forklaring ...
»99 lyserøde elefanter« er et landsdækkende initiativ, der sætter fokus
på 99 kvinder. De var alle pionerer på
deres felt og var med til at forme Danmark i tiden efter den første grundlov
fra 1849. I foråret 2015 skal elefant
nummer 100 så udpeges. Det sker op
til Grundlovsdag 2015 - på 100 årsdagen for den grundlov, der gav kvinderne stemmeret.
Udtrykket »lyserød elefant« er valgt
på baggrund af en udtalelse fra Bodil
Nyboe Andersen. Da hun i 1986 blev
Danmarks første kvindelige bankdirektør, følte hun sig som »en lyserød
elefant« - meget synlig og meget usædvanlig, når hun som eneste kvinde
mødtes med sine lederkollegaer. Og
hun blev nok ikke mindre »lyserød«,
da hun i 1991 blev Danmarks og en
af verdens første kvindelige nationalbankdirektører. Beskrivelserne af
de 99 lyserøde elefanter findes i en
lyserød e-bog, som kan downloades
på kvinfo.dk.
4. november, kl. 19 tager Silkeborg
Arkiv hul på fejringen af grundlovsjubilæet. Det sker med arrangementet
»Th. Lang og 99 lyserøde elefanter«
og med den lille udstilling »Til te
med Theodora«, som kan ses uden
for arkivets læsesal. Aftenen indledes
af tidligere kulturminister Jytte Hilden, og efterfølgende fortæller lektor
Laila Jacobsen om Theodora Lang og
hendes store privatarkiv, som indgår
i Silkeborg Arkivs samlinger. Til slut
causerer undertegnede om nogle af de
andre lokale, lyserøde elefanter.
Til foråret er det bl.a. planen at invitere til politisk-historisk salon, hvor vi

håber, at så mange som muligt af nuværende og forhenværende kvindelige
politikere vil komme og fortælle om
deres oplevelser som kvinder i politik.

af hendes store indsats. Hun er også
blevet bemærket på landsplan - både
dengang og nu. Hun er altså virkelig
en lyserød elefant.

Silkeborgs lyserøde elefant

Mangler der nogen på listen?

Og nu tilbage til Theodora Lang (18551935). Det er fuldt fortjent, at hun figurerer på listen over kvinder, der har
sat deres præg på samtiden til glæde
eller eftertanke for eftertiden. Her er,
hvad der står om hende i »99 lyserøde
elefanter«:
»Rollen som lærerinde har altid ligget i forlængelse af en traditionel kvinderolle: den, der tager sig af børnene.
Theodora Lang udgik fra N. Zahles
Seminarium. Hun var 27 år og nyuddannet, da hun i 1882 fik noget af en
udfordring: at få styr på 16 uvorne
piger, som havde skræmt de første to
lærerinder væk og sendt en lille privatskole i den unge, jyske by Silkeborg til
randen af lukning. Opgaven lykkedes.
Th. Lang skaffede flere elever, og da
skolen ikke havde inventar, måtte de
tage stole med hjemmefra. Hun fik tilskud fra Silkeborg kommune mod at
oprette tre fripladser til døtre af fattige
forældre.
Efter ganske få år fik Th. Lang rejst
en skole med privatbolig, kostafdeling
og plads til stadig flere elever og i år
1900 et lærerseminarium med øvelsesskole.
Da systemskiftet i dansk politik
året efter blæste nye vinde over landet,
kom Th. Lang med i en kommission,
som skulle skrive en ny lov om højere
almenskoler. Da loven trådte i kraft i
1903, oprettede hun en mellemskole
og i 1907 en gymnasieskole. For at få
officiel godkendelse skulle den optage
begge køn - så det gjorde den.
Den selvbevidste Th. Lang måtte
kæmpe med en mandsdomineret
kommunalbestyrelse og det centrale,
ministerielle tilsyn. Men hendes skoler
overlevede, fra 1917 som selvejende. I
1970’erne overgik gymnasiet til amtsligt regi, og seminariet blev nedlagt i
1980’erne. Kun den private børneskole
er tilbage på Skoletorvet i Silkeborg,
hvor det hele begyndte.«
Vi finder desuden en længere artikel
om Theodora Lang i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
Så det er ikke kun lokalt, at vi stadig mindes hende og kan se resultatet

Når man ser på sådan hitliste, er det
naturligt at spørge:
Mangler der nogen? Og, ja det synes
jeg, der gør.
Jeg vil pege på den lokale, nå ja
næsten lokale, kvindesagsforkæmper,
Jutta Bojsen-Møller (1837-1927), som
havde overordentlig stor betydning
for sin samtid.
Hun var gift med præsten i Sejling
og boede her i perioden 1857-74. Hun
blev i 1894 formand for Dansk Kvindesamfund, som med hende i spidsen
frem til 1910 fik en meget stor medlemstilgang - fra 1000 til 7000 medlemmer. Foreningen arbejdede ihærdigt
for kvinders valgret.
Det lykkedes efter lang tids kamp i
1908, hvor kvinderne med valgloven
fik adgang til at deltage i lokalvalg og
med Grundloven af 1915, hvor de fik
stemmeret og valgbarhed ved valg til
rigsdagen.
Det skal også lige nævnes, at i en
alder af 78 år brød Jutta Bojsen-Møller
Folketingets etikette ved højlydt at
råbe »Hurra« fra tilhørerpladserne,
da kvinders stemmeret blev stemt
igennem i 1915. Derefter råbte de
andre tilstedeværende kvinder »Leve
den nye Grundlov!« Det var også Jutta
Bojsen-Møller, der plantede »Kvindeegen« på Himmelbjerget 6. juni 1915
under overværelse omkring 10.000
fremmødte.
Vi skal ikke her gå i dybden med
personen Jutta Bojsen-Møller. Blot
nævne, at hun til foråret bliver emnet
for et foredrag med tidligere arkivleder Hanne Arent.

Det var

DENGANG

»Lokale« lyserøde elefanter
Der er en perlerække af kvinder i Silkeborg, som gennem tiden har skilt sig
ud. Som har gjort sig bemærket inden
for deres fag eller forening. Som har
deltaget i det politiske liv. Der er endnu
ikke en færdig liste over disse lokale
lyserøde elefanter. De skal graves
frem. Men hvordan gør man lige det?
I arkivets samlinger har vi gennem
snart 100 år opbygget en stor udklipssamling. Den rummer i dag tusindvis
af udklip fra de lokale aviser. En del
af dem vedrører enkeltpersoner og
kan genfindes via forskellige søgesystemer. Ved en hurtig gennemgang
har jeg lavet en foreløbig liste med
kvinder, som jeg umiddelbart vil betegne som lokale, lyserøde elefanter.
Det er ikke ensbetydende med, at der
ikke er/var flere. Der er helt sikkert
mange kvinder, som har gjort en stor
og særlig indsats, men som ikke er
blevet omtalt i aviser eller bøger. De

skal også graves frem.
I det følgende skal vi fokusere på
kvindernes deltagelse i lokalpolitikken igennem de sidste 100 år. Mange
af de kvindelige politikere er nu næsten glemt. Men vi kan finde dem i
avissamlingen og i de kommunale
arkiver.

Politiske elefanter
Der var røre i Silkeborg i årene op til,
at kvinderne fik stemmeret. Den lokale
afdeling af Dansk Kvindesamfund var
blevet stiftet i 1903 og var meget aktiv.
Flere af medlemmerne var sjovt nok
gift med nogle af byens toneangivende mænd. Men i dette selskab finder vi
også frk. Theodora Lang, som ligefrem
var formand for samfundet 1910-15.
Selvom hun var leder af sit eget
skoleimperium, havde hun som kvinde
heller ikke stemmeret. Ved et møde om
den kommunale valgret med over 450
fremmødte i marts 1907 var det lykkedes kvindesamfundet at få netop
Theodora Lang til at holde et oplæg.

Hun sagde bl.a., at det var første gang,
hun offentligt udtalte sig om politik.
Men nu var hun kommet til den opfattelse, at »jeg har set mænd gå til valg,
blot fordi de var mænd, mens kvinder,
der havde langt mere indsigt, måtte
blive hjemme… Valgretten bør gives
til alle kvinder …. Det er jo dog kun
ret og rimelighed, at kvinder selv får
lov til at være med til at afgøre deres
lands vigtigste spørgsmål.«
I 1908 fik kvinderne adgang til at
deltage i lokalvalg, og samme år var
der valg til den kommunale hjælpekasse.
Det fremgår af de samtidige aviser, at der var stor opbakning til, at
kvinderne fik en plads her. Det sociale
område var jo også et traditionelt kvindeområde. Det blev dog et lidt mudret
valg med mange lister og kandidater,
der stillede op på flere lister samtidig.
Men resultatet blev, at tre kvinder faktisk blev valgt ind.
Derefter fulgte kommunalvalget i
1909. Her var der opstillet syv kvin-
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|| Det nye byråd efter valget 4.
marts 1958 med 3 kvinder ud af
byrådets 19 medlemmer.
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artikler bragt under
»Det var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
arkiv@silkeborgbib.dk
telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19

|| Jutta Bojsen-Møller var
gift med præsten i Sejling
og boede der 1857-74.
Hun var en af sin samtids
mest betydningsfulde
kvindesagsforkæmpere og
mangler nok på listen over
lyserøde elefanter.

|| Ved valget i 1913
lød agitationen til de
kvindelige læsere af
Socialdemokraten: »Gå
straks til valglokalet
i Borgerskolens
gymnastiksal og stem
på arbejderpartiets
kandidatliste B«. Og det
var der nogle, der gjorde,
for socialdemokraten
Bertha Ramsing blev
valgt sammen med Marie
Grabow fra Venstre.

|| Silkeborgs lyserøde
elefant Theodora Lang
(tv.) siddende sammen
med sin livsfælle
og makker Anna
Høltzermann. 1913.

delige kandidater ud af i alt 41. De
figurerede på Højres, på Venstres og
på Radikale Venstres liste - altså ikke
på den socialdemokratiske. Det er
meget betegnende, at kvinderne var
opført på listen som »fru bogtrykker
Johansen« eller »Malvine Lund, distriktslæge Fr. Lunds hustru« - de var
noget i kraft af deres mænd. Selvom
agitationen på flere måder var rettet
direkte mod kvinderne, fik ingen af
de kvindelige kandidater dog plads i
byrådet.

I byrådet
Anderledes gik det ved valget i 1913.
Dansk Kvindesamfund opfordrede
alle fire partier til at opstille kvinder,
hvilket måske er årsag til, at vi finder
»fruer« på alle listerne.
Der blev desuden ført en målrettet
kampagne i aviserne for at få kvinder
til at stemme på kvinder. Det gav tilsyneladende bonus. Valgt blev Marie
Grabow fra Venstre, der var aktiv i
Dansk Kvindesamfund og socialde-

mokraten Bertha Ramsing, som var
aktiv i bl.a. Børnebespisningskomitéen. Begge kvinders mænd var i øvrigt
også aktive inden for lokalpolitik.
Man kan ikke sige, at dette valg blev
et politisk gennembrud. De to kvinder
kom kun til at sidde med ved byrådsbordet i én periode. Og de følgende tre
årtier figurerede der ved hvert valg
tre-fem kvinder på valglisterne - næsten udelukkende på de borgerlige lister. Men da de var placeret langt nede
på listerne, fik ingen af dem stemmer
nok til en plads i byens råd.
Først ved valget i maj 1943 opnåede
to kvinder igen at blive valgt, men ud
af 19 medlemmer af byrådet mod tidligere 15. Det var »husmødrene« Elisabeth Boock for Socialdemokraterne
og Ida Rudfeld for De Konservative.
Dette med to kvindelige byrådsmedlemmer blev mønsteret ved valgene i
1946, 1950, 1954.
Først i 1958 kom man op på tre kvinder i byrådet med socialdemokraterne
Juditthe Boock og Carla Poulsen og for

den borgerlige blok Petra Houlberg. I
1962 var det kun Juditthe Boock, der
opnåede valg, og ved valget i 1966
blev foruden Juditthe Boock også
den borgerlige Grethe Marquard valgt
ind - skønt der optrådte 12 kvindelige
kandidater på valglisterne.
Ved valget i marts 1970 var kommunalreformen ført ud i livet, og der
skulle vælges 21 byrådsmedlemmer.
Det var dog kun Juditthe Boock, der
opnåede valg blandt de kvindelige
kandidater.
Silkeborg Avis opsummerede situationen på følgende måde:
»Af de 126 kandidater var der 24
kvinder, men hvad hjælper det, når
kvinderne er puttet tilpas langt ned i
rækkerne, hvor de ikke har mulighed
for at komme ind. ... Samtlige kvindelige repræsentanter fra de tidligere
kommunalråd blev nyvalgte i 1966 og
fik således kun lov til at sidde i én periode ... Flere af de kvindelige kandidater er blevet undervurderet ved dette
valg og havde opnået plads i kommu-

nalbestyrelsen med en bedre placering
på de pågældende lister.« Journalisten
sluttede af med at håbe, at det ville
lykkes for kvinderne at blive rykket
længere op på listerne ved næste valg.
Så man ikke igen skulle opleve »endnu
en kommunalbestyrelse med kun én
kvindelig repræsentant.«
Man skulle næsten tro, at opsummeringen i 1970 gjaldt hele 20. århundrede – både før og efter. Det blev
nemlig ved håbet om flere kvinder i
lokalpolitikken.
I perioden 1974-1978 var Juditthe
Boock igen den eneste kvinde i byrådet. Men ved valget i 1978 blev antallet
af kvindelige byrådsmedlemmer dog
tredoblet - fra et til tre medlemmer.
De andre to kvindelige byrådsmedlemmer var den konservative Marie
Jepsen og Benthe Rothe fra DKP.
I 1980’erme og starten af 1990’erne
toppede det med seks kvinder ud af 21
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så
faldt det igen ved valget i 1997, hvor
kun fire kvinder kom i byrådet og den

efterfølgende periode kun tre.
Ved det første valg til den ny Silkeborg Kommune i 2006 nåede man
bundrekorden med fire kvinder ud af
nu 31 medlemmer i byrådet. Midtjyllands Avis konstaterede dengang at:
»Silkeborg indtager en lidet flatterende tredje-sidste-plads blandt de 98
ny kommuner, hvad angår kvindelig
repræsentation i det ny byråd …« - og
det var jo ikke så godt.
I 2009 - i 100-året for kvindernes første mulighed for at stemme ved et lokalvalg - fik Silkeborg for første gang
en kvindelig borgmester, da Hanne
Bæk Olsen satte sig for bordenden.
Det dog kun for en enkelt periode. Og
hun havde kun tre kvindelige kollegaer.
I det fungerende byråd er der 23
mænd og otte kvinder, hvoraf to er udvalgsformænd. Så måske er der trods
alt noget, der peger fremad. Nu, hvor
vi nærmer os fejringen af 100 året for
1915-Grundloven og udpegningen af
lyserød elefant nummer 100.

