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På vej mod kvindelig
valgret i Silkeborg
Kvinderne fik valgret
til Rigsdagen i
1915, men nogle år
forinden fik de valgret
til menighedsråd,
hjælpekasser og byråd

Det var

DENGANG

AF PETER MOURITSEN

Arkivar. Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I 2015 fejrer Danmark den kvindelige valgret. Det er
hundrede år siden kvinder fik politisk valgret og adgang til at stemme
og stille op til Rigsdagsvalg - som
dengang bestod af både Folketing
og Landsting. I den anledning holder
Silkeborg Arkiv arrangementet »Kvinder i politik - historisk salon« den 25.
marts med foredrag og diskussion
mellem fire politiske foregangskvinder fra silkeborgområdet.
Forud for det store gennembrud i
1915 gik en lang årrække med politisk
agitation for at give kvinderne flere
rettigheder. Både i parlamentet og i
kvindepolitiske organisationer som
Dansk Kvindesamfund arbejdede
foregangsmænd og -kvinder for at
bane vejen. Et af de tidligste forsøg
på at få åbnet en dør for politiske rettigheder til kvinderne blev gjort allerede i 1856, da rigsdagsmedlemmer
fra Venstre forsøgte at give kvinderne
mulighed for både at stemme og stille
op til bestyrelsesvalg til de såkaldte
Frie Hjælpekasser, som var et af tidens socialpolitiske tiltag. Forslaget
blev ikke til noget og kvindernes valgdebut blev udsat endnu en årrække.
Kvinders politiske rettigheder vedblev
at være et aktuelt spørgsmål resten af
århundredet og særligt fra 1883, hvor
Dansk Kvindesamfund blev stiftet.

Kvindesamfundet i Silkeborg
I Silkeborg stiftede man en afdeling
af Dansk Kvindesamfund i september
1903. Det skete i forbindelse med, at
formand for Dansk Kvindesamfund
Jutta Bojsen-Møller holdt foredrag i
Silkeborg. Jutta Bojsen-Møller var tidligere præstefrue i Sejling - og som en
lille serviceoplysning kan vi oplyse,
at der den 16. april er foredrag på
Silkeborg Arkiv om hende og hendes
arbejde.
Kvindesagen havde stor interesse
i Silkeborg, og allerede kort efter initiativet kunne man holde en stiftende
generalforsamling med over 50 medlemmer. Foreningens aktiviteter var
foredrag og medlemsmøde med håndarbejde og oplæsning og diskussion.
Desuden arrangerede man kurser i
håndarbejde og husholdning.
Det første offentlige valg, hvor kvinder havde stemmeret i Danmark var
ved menighedsrådsvalget i 1903. En
ny lov om menighedsråd åbnede for
en række demokratiske eksperimenter,
blandt andet at kvinder både kunne
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stemme og stille op til menighedsrådsvalg.
Det nystiftede kvindesamfund i
Silkeborg ser ikke ud til at have engageret sig i menighedrådsvalget, på
trods af, at det var første gang kvinder
kunne stemme. Det er i hvert fald ikke
nævnt med et ord i samfundets protokol. Om emnet har været til debat
på medlemsmøderne ved vi desværre
ikke noget om.
Heller ikke de lokale aviser synes at
have lagt noget særligt i, at kvinderne
nu for første gang kunne stemme ved
et offentligt valg. Den eneste omtale
af, at kvinderne som noget nyt havde
stemmeret, har vi fundet i en kommentar i Silkeborg Dagblad, hvor man
forventede, at der ville komme mange
kvindelige vælgere nu, hvor de for første gang kunne stemme. Men der var
tilsyneladende ikke nogen overvejelser
omkring, hvad det betød eller markering af det epokegørende valg. Den
store interesse drejede sig om, at der
var kampvalg og at hele tre lister stillede op til valget - en grundtvigiansk,
en indremissionsk og en højkirkelig.
Uanset den manglende opmærksomhed omkring de kvindepolitiske landvindinger, dette valg var udtryk for,
var resultatet af menighedsrådsvalget
den 21. december 1903, at Theodora
Lang, valgt for grundtvigianerne, blev
den første kvinde i Silkeborg, der var
valgt ved et offentligt valg. Samtidig
blev to andre kvinder valgt som suppleanter.

Hjælpekassevalget 1908
Den næste landvinding, der skete med
hensyn til kvindelig valgret, var med
Loven om De Kommunale Hjælpekasser fra 1907. Hjælpekasserne var en

form for socialudvalg, hvor værdige
trængende kunne søge om økonomisk
hjælp fra kommunen uden fortabelse
af deres borgerlige rettigheder, som
ellers var konsekvensen af at modtage
fattighjælp.
Loven om hjælpekasserne var
skelsættende på mange måder både
social- og ligestillingspolitisk. Den
sociale side af emnet blev behandlet
på disse sider 19. december sidste år,
der kan man læse om kassernes virke
i og omkring Silkeborg.
Hvor menighedsrådsvalget nok
ikke blev anset for et rigtigt valg, så
var der langt mere på spil i forbindelse med hjælpekasserne. Det var et
rigtigt kommunalt organ, der havde
som opgave at udbetale kommunens
penge til fattige. Men ikke nok med,
at kvinderne nu fik indflydelse på et
af de vigtige samfundsspørgsmål. Der
opstod en masse praktiske problemer
når man sådan skulle gå fra, at det
kun var mænd, der kunne stemme til
at begge køn kunne.
Et af problemerne var, at stemmeretten dengang afhang af, om man
havde rådighed over eget indbo, og om
man for eksempel havde modtaget fattighjælp, som ikke var betalt tilbage.
Men hvordan påvirkede det hustruens
stemmeret, at manden havde modtaget fattighjælp? Og hvis manden var
død, hang enken så stadig på mandens
fattighjælpsregning? Skulle kvinderne
opgive eget navn, når de kom for at
stemme eller skulle de oplyse, at de var
hustru til den eller den? Disse spørgsmål søgte byens aviser og debatmøder
at oplyse vælgerne om op til valget.
Svarene på disse konkrete spørgsmål endte med, at hvis manden ikke
havde stemmeret, havde hustruen
det heller ikke, men en enke var kun
belastet på stemmeretten i 6 måneder
efter mandens død (som man sagde –
det var jo alligevel mandens druk, der
havde drevet dem til fattighjælp), og
en kvinde skulle oplyse sit eget navn,
når hun skulle stemme.
Der var også udførlige vejledninger
om, hvordan man satte sit kryds. Silkeborg Avis beskrev, hvordan man med
sin stemmeseddel gik ind i »det hemmelige rum«, hvor man »ene med sin
samvittighed« skulle sætte sit kryds.

Valgkamp
Hjælpekassevalget var et socialpolitisk valg, så mange havde interesser
i det. Som allerede nævnt var Dansk
Kvindesamfund meget engagerede i
valget og opstillede deres egen liste.
Vel sagtens primært for at sætte valgretstemaet på dagsordenen. Afholdsforeningerne opstillede også en liste,
ligesom de politiske partier Socialdemokratiet (& Det Radikale Venstre),
Venstre og Højre. Alle listerne opstillede både mænd og kvinder.
Der var en del utilfredshed med de
mange lister og særligt socialdemokraterne var bekymrede over, om det
nu ville splitte arbejderne, da nogle
jo kunne komme i tvivl, om de skulle

|| Theodora Lang var med pladsen
i menighedsrådet i 1903 den første
kvinde, som blev offentligt valgt i
Silkeborg.

stemme kønspolitisk og stemme på
Kvindesamfundets liste eller socialpolitisk og stemme på Socialdemokraterne. Faktisk ytrede de flere gang
en mistanke om, at redaktør Lyngby
fra Silkeborg Avis, der var bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund,
skulle have været ophav til de mange
lister for at tage stemmer fra Socialdemokratiet, der stod til at vinde stort.
Fra flere sider var der bekymring over de mange lister, som man
frygtede ville fjerne stemmer fra de
etablerede partier. Kort tid inden valget 30. marts forsøgte nogle borgere
at sammensætte en fællesliste som
alle parterne kunne enes om. Planen
var at undgå selve afstemningen og
sammensætte fælleslisten, så den
afspejlede partiernes styrkeforhold
- ligesom, hvis det havde været et
almindeligt, kommunalt udvalg. Så

kunne man slippe for at stemme og
for spændingen om, hvor mange stemmer Kvindesamfundet kunne tage fra
Socialdemokraterne eller Højre. Fælleslisten mislykkedes dog, da forsøget
blev gjort i sidste øjeblik.

Debat
Hjælpekassevalget gav anledning
til væsentlig mere debat i byen, end
man så ved menighedsrådsvalget. Af
Dansk Kvindesamfunds lokale kreds’
protokol kan man se, at de holdt en
række møder om valget, som var efterfulgt af »livlig diskussion«, som
der står.
I aviserne kan man følge de
skriverie,r som gik frem og tilbage
over de ideologiske fronter. Byens tre
aviser Silkeborg Avis, Silkeborg Socialdemokrat og Silkeborg Dagblad
havde hver deres ideologiske bag-
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KORT NYT
Indbrud i
sportsforretning

|| Redaktør Lyngby var personligt
meget engageret i kvindesagen
og medlem af kvindesamfundets
bestyrelse, på hvis liste han også blev
valgt.

|| Sofie Geltzer-Jensen blev valgt
på Socialdemokraternes liste til
den kommunale hjælpekasse.
Hun var også medlem af Dansk
Kvindesamfund, på hvis liste hun var
tæt på at blive opstillet.

SILKEBORG Ejerne af Racing Denmark på
Nørreskov Bakke i Silkeborg har anmeldt et
indbrud, som skete natten til fredag.
Alarmen gik klokken 02.47, hvor nogle
gerningsmænd havde brudt et vindue op
med et koben.
Indtil videre er der ikke meldinger om,
hvorvidt der egentlig er stjålet noget.
Har man set noget i sagen kan man kontakte det lokale politi på 114.

Tasketyv på
spil ved Føtex
SILKEBORG En 79-årig kvinde blev torsdag
udsat for et lommetyveri ved Føtex på
Torvet.
Kviden fik stjålet sin pung med diverse
papirer. Herunder et kørekort og 200 kroner
i kontanter.

Kastede læderbold
mod butiksdetektiv

|| Teksten i den gamle
artikel lyder: »Valget i Dag.
I Eftermiddagstimerne
mødte vore Modstandere
godt frem, men vi stoler
paa, at Arbejderne møder
mandstærke efter Klokken 6.
Arbejderkvinderne bør møde
alle som en. Overklassens
Kvinder bliver ikke hjemme.
Husk, at Afstemningen ikke
maa slutte før efter Kl. 8.
Det er endnu Tid at møde og
sætte X ved Liste D.«
FRA SOCIALDEMOKRATEN 30. MARTS
1908.

grund. Særligt Silkeborg Avis og Socialdemokraten havde konstant nogle fægtninger
kørende. Silkeborg Avis, der støttede Venstre, havde kvindesagen højest på dagsordenen. I avisens spalter angreb man ofte
Socialdemokraterne for ikke at være oprigtigt optaget af kvindespørgsmålet. Blandt
andet anklages Socialdemokratens redaktør
for ikke at have »fidus til kvindernes intelligens«, fordi han ikke vil tillade, at der indkaldes kvindelige valglisteførere. Det blev
naturligvis afvist i Socialdemokraten, der
til gengæld gjorde, hvad de kunne for at
give indtryk af, at Dansk Kvindesamfund
kun var en forening for overklassens fruer.
For eksempel citerede avisen Ellen Uldall,
næstformand i Kvindesamfundet, for, at det
var nødvendigt at vælge overklassens fruer
ind i Hjælpekassen, da de i modsætning til
arbejderklassens kvinder havde »tid«. På
den måde kan man se, at mudderkastning
ikke er et nyt fænomen.

Dagbladet, som støttede Højre, blandede
sig ikke så meget i valgkampen, men havde
dog en enkelt kvindelig vælger, der slog til
lyd for at stemme på partiet - for som vælgeren fremhævede, kunne man måske have
lyst til at belønne kvindesamfundets liste
for deres vellykkede kamp for stemmeretten
- men man skulle jo huske, at det vigtigste
var at få konservative kræfter ind i hjælpekassens bestyrelse.
Og som man forstod - arbejderne skulle
nok vide at få deres kvinder til at stemme
på Socialdemokratiet.
Kort før valgdagen gik en arbejder til
hidtil usete yderligheder da han under
overskriften »Vi passer Børn!« opfordrede
arbejderne til at passe børnene, mens kvinderne gik hen og stemte - for »Det manglede jo bare, at det kun skulde være de fine
Fruer…«
Således var der en heftig valgkamp med
mange forskellige dagsordner. Valget 30.

marts førte til at fire af de ni bestyrelsesposter blev besat af kvinder. Samtidig var
det en overvældende valgsejr til Socialdemokratiet, der fik fem kandidater valgt.

Kommunal valgret
20. april 1908 vedtog Rigsdagen en lov om
kommunalvalg som gav stemmeret for
kvinder ved disse valg også. Men, hvor
Silkeborg havde været meget engageret i
kvindespørgsmålet ved Hjælpekassevalget,
var luften gået af ballonen ved kommunalvalget i 1909.
Her havde kvinderne ellers mulighed for
at få endnu mere indflydelse på de lokale
spørgsmål. Men denne gang blev ikke en
eneste kvinde valgt. Træerne voksede ikke
ind i himlen.
Igen næste fredag beskæftiger vi os
her i det lokalhistoriske hjørne med
emnet kvinder og valgret.

SILKEBORG En 19-årig mand har i byretten
i Viborg fået 30 dages betinget fængsel og
skal udføre 30 timers samfundstjeneste for
vold mod en butiksdetektiv.
Overfaldet skete den 26. maj i Kiwi på
Lupinvej i Silkeborg, hvor den 19-årige var
sammen med to kammerater. Der opstod
tumult, da den ene af drengene stjal en
energidrik. Drengene havde medbragt en
læderbold, og det var denne bold, som den
19-årige kastede mod hovedet af butiksdetektiven, som lige nåede at undvige.
Den 19-årige er tidligere straffet for vold
og erkendte i retten, at han har brug for
psykiatrisk hjælp. Den 19-årige kan få psykiatrisk hjælp, hvis kriminalforsorgen finder
det nødvendigt. HOLST

Grænseforeningen
inviterer på højskole
SILKEBORG Grænseforening i SilkeborgHammel inviterer unge mellem 18 og 25 år
på højskole i til sommer. Højskoleopholdet
er i dagene 19. juli til 1. august og foregår på
to højskoler - dels i Aabenraa og dels i Leck
lidt syd for grænsen til Tyskland.
Med et spil på både det danske og det
tyske har højskole-tilbuddet fået navnet
»jUNG zuSAMMEN 2015«. De 14 dages
grænseoverskridende højskoleophold bliver
med fokus på fælleskab, mangfoldighed og
gensidig udvikling i grænselandet mellem
Danmark og Tyskland.
De er i alt plads til 100 danske og tyske
unge, der sammen skal diskutere kultur,
uddannelse og innovation, samtidig med at
de opbygger venskaber og fælleskaber på
tværs af både sociale, kulturelle og nationale grænser. Det er ikke nødvendigt at kunne
tysk for at deltage på Jung Zusammen.
Der er en mindre deltagerbetaling, men
det meste af udgiften ved de 14 dages højskoleophold finansieres på anden vis. Interesserede kan kontakte lokalformanden for
Grænseforeningen, Flemming Østergaard,
Svejbæk, og finde yderligere oplysninger på
Jung Zusammens hjemmeside.

