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Kvindelig 
repræsentation i 
kommunalpolitik 
har ikke været en 
naturgiven ting   

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE Silkeborg Arkiv 
fortsætter fejringen af  100-året for 
Grundloven af  1915, hvor kvinderne 
fik lige og almindelig valgret. Det sker 
25. marts kl. 19, hvor vi inviterer til 
politisk-historisk salon med fire lo-
kale, kvindelige politikere. Vi sætter 
fokus på det at være kvinde i politik 
i Silkeborg. Og vi har fået journalist 
og studievært på TV2 Østjylland, 
Åse Andersson til at føre os gennem 
en aften med diskussion og samtale 
med Hanne Bæk Olsen (S) - Silkeborgs 
første kvindelige borgmester; Marie 
Jepsen (K) - Silkeborg første kvinde-
lige EU-parlamentariker; Marianne 
Bentsen-Pedersen (SF) - Silkeborgs 
første kvindelige folketingsmedlem; 
og Britta Bang (V) - byrådsmedlem, 
amts- og regionsrådsmedlem.

27 kommunalvalg
Det er blevet til 27 kommunalvalg - 
fra det første i 1909 og til det seneste 
i 2013. 71 kvindelige kandidater har 
efterfølgende kunnet indtage deres 
pladser i byrådssalen som medlemmer 
af  Silkeborg Byråd, mens 452 mænd 
opnåede valg i samme periode. 

Set hen over de godt 100 år giver 
det en fordeling på 13,6% kvinder og 
86,4% mænd i byrådet. Så kvindelig 
repræsentation i kommunalt regi har 
ikke været en naturgiven ting. 

Selvom vi kan sige ja til, at vi med 
Hanne Bæk Olsen ved roret i perioden 
2010-2013 har haft en kvindelig borg-
mester i Silkeborg, så er fordelingen i 
dagens byråd stadig i mændenes favør 
- 23 mandlige og otte (26%) kvindelige 
byrådsmedlemmer.

Folketings- og EU-valg
Stemmeret og valgbarhed til Rigsda-
gen blev en realitet 5. juni 1915. Da sat-
te kong Christian 10. sin underskrift 
på den nye Grundlov. Dermed var de-
mokratiet ikke længere forbeholdt de 
få. Hidtil havde det kun været ca. 14% 
af  den danske befolkning, der kunne 
stemme ved rigsdagsvalgene. Nu blev 
det politiske medborgerskab efter flere 
årtiers kamp udvidet til at omfatte alle 
- uanset køn og stand. Det betød, at 
de grupper, der også kaldes de 5 f’er 
- fruentimmere, folkehold, forbrydere, 
fjolser og fattig - , nu var valgbare og 
kunne afgive deres stemme ved valg 
til Rigsdagen.

Ved det første valg efter grundlovs-
ændringen i 1918 opnåede fire kvin-
der (3%) at blive valgt til Folketinget, 
mens fem kvinder (7%) blev valgt ind 

i Landstinget. Efter folketingsvalget i 
2011, hvor vi fik den første kvindelige 
statsminister, Helle Thorning Schmidt 
(S), udgjorde kvinderne 39% af  folke-
tingsmedlemmerne.

Det første og hidtil eneste kvindelige 
medlem af  Folketinget valgt i Silke-
borg var Marianne Bentsen-Pedersen 
(SF), der blev valgt for én periode i 
1979. Hun opnåede endvidere et godt 
valg ved EF-valget i 1984, men fik ikke 
mandatet på grund af  partiets opstil-
lingsregler.

Til gengæld opnåede Marie Jepsen 
(K) at blive medlem af  EU-parlamentet 
ved valget 1984. Hun sad i parlamentet 
frem til 1994. 

Valg til amts- og regionsråd
Kvinderne har ikke opnået valg til 
amtsrådet før i nyere tid. Den første, 
der blev valgt til Århus Amtsråd, var 
Bente Nielsen (SF) - det skete i 1978. 
Hun har siden haft plads i amts- og 
senere regionsrådet, bortset fra perio-
den 2005-09. Der har siden tegnet sig 
en tendens til, at to til tre kvinder blev 
valgt i Silkeborg Kommune.

Bente Nielsen fik i 1981 følgeskab af  
Marie Jepsen (K) og fra 1985 også af  
Bodil Jensen (S), der blev valgt sidste 
gang i 2005. I perioden 1993-1997 fin-
der vi også Birthe Oberthon (V) blandt 
amtsrådsmedlemmerne.

Blandt de kvinder, der også har op-
nået valg til amts- og regionsråd, er 
Britta Bang (V). Ved valget i 2001 blev 
Britta Bang (V) foruden Bodil Jensen 
(S) og Bente Nielsen (SF) valgt.

Ved det seneste valg i 2013 blev 
tre kvinder valgt ind fra Silkeborg 
Kommune: Bente Nielsen (SF), Lene 
Fruelund (EL) og Karina Due (DF).

Kommunalvalg
Det var en ændring af  valgloven 20. 
april 1908, der gjorde, at kvinderne 

allerede ved valget i 1909 fik adgang 
til at deltage i lokalvalg. Men trods en 
ihærdig valgagitation blev ingen af  
de opstillede kvinder valgt. Det skete 
først ved valget i 1913, hvor det efter 
en massiv kampagne lykkedes at få to 
kvinder valgt ind i byrådet. 

De to kvinder var Marie Grabow (V) 
og Bertha Ramsing (S), som nu skulle 
indfri de forventninger, som mange 
kvinder sikkert havde til dem. 

Hvad de to nyvalgte byrådsmed-
lemmer har følt og tænkt, da de første 
gang indtog deres pladser i byrådssa-
len ved konstitueringen 22. maj 1913, 
ved vi af  gode grunde ikke. Men mon 
ikke det har været med en vis stolthed 
- måske iblandet lidt ærefrygt.

Ved fordelingen af  pladser i udvalg 
og nævn fik de to kvinder ikke nogen 
betydende pladser. Det blev til Fat-
tigudvalget, Alderdomsforsørgelse, 
Sundhedskommission, Tilsyn med 
plejebørn, Værgeråd - altså udeluk-
kende »kvindelige« emneområder, 
og så også i Forskønnelsesudvalg 
og Badehusudvalg. Mere kunne man 
ikke betro disse to første, kvindelige 
byrådsmedlemmer. 

Deres mænds hustruer
Vi ved ikke så meget om Marie og Ber-
tha. Selvom de opnåede at blive valgt 
og aktivt udnyttede deres demokrati-
ske rettigheder, så var de i udpræget 
grad, som tiden bød, deres mænds 
hustruer.

Men de havde begge organisatorisk 
erfaring fra socialt og/eller kvinde-
politisk arbejde, og deres mænd var 
politisk aktive. Vi har ingen nekrolo-
ger eller lignende om dem i arkivets 
avisudklipssamling. Til gengæld har 
vi oplysninger om deres mænd. Men 
lidt er det lykkedes at samle sammen 
om dem.

Marie Grabow
Marie Grabow var født i Horsens i 
1870 og var altså 43 år, da hun indtog 
sin plads i byrådet. Marie Grabow 
hørte til byens bedre borgerskab var 
gift med Michael Grabow, der var sag-
fører og desuden branddirektør i byen. 

Hun var aktiv i »Arbejde adler« og 
i kredsen omkring »Dr. Louises Asyl«. 
Men den største indsats lagde hun nok 
i Dansk Kvindesamfunds lokale afde-
ling, hvor hun var med i kampen for at 
få kvindelig repræsentation i byrådet. 

Allerede ved Hjælpekassevalget i 
1908 stillede hun op både på kvinde-
samfundets liste og på Venstres, hvor 
hun også var at finde ved valget i 1909. 
Hun opnåede dog ikke at blive valgt.

Op til valget 1913 blev Marie place-
ret på en sikker anden plads, og i Sil-
keborg Avis kunne man læse følgende 
lovprisning af  hende: »...naturligt at 
valget er faldet på branddirektør Gra-
bows hustru. Hun er … gift med en 
mand, der altid har været en trofast 
venstremand og gennem sin tidligere 
byrådsvirksomhed er udmærket inde 
i alle kommunale anliggender.« Man 
fristes næsten til at spørge, om par-
tiet hermed forsikrer alle vælgere, at 
branddirektør Grabows hustru kunne 
hente hjælp på hjemmefronten om alle 
spørgsmål. Vi får dog også at vide, at 
hun er »en intelligent, livlig ... kvinde 

med udpræget politisk sans.«

Bertha Ramsing
Socialdemokraten Bertha Ramsing 
var født i 1880 - også i Horsens, og 
var altså 33 år, da hun blev valgt ind 
i byrådet. Hun var gift med N.P. Ram-
sing, som oprindelig var snedkerme-
ster, men som senere fik et langt virke 
som kommunalt ansat inden for det 
sociale område. Han var selvfølgelig 
også politisk aktiv socialdemokrat og 
kan siges at have hørt til inderkredsen 
i den socialdemokratiske bevægelse 
med en lang række tillidshverv. I et 
længere interview i Silkeborg Social-
demokrat fra 31. januar 1942, hvor N.P. 
Ramsing efter 28 års arbejde gik på 
pension, får vi lige en enkelt oplysning 
om hans kones indsats i Børnebespis-
ningskomitéen, hvor hun »i 25 år var 
en ivrig medhjælper ved serveringen 

af  maden til de små ...«
Social Demokraten bringer i en om-

tale af  alle opstillede kandidater også 
en kort omtale af  Bertha Ramsing, der 
optræder som nummer seks på listen. 
Vi får blandt andet at vide, at hun »har 
ganske vist endnu ikke noget navn i 
det offentlige liv … skønt navnet Ram-
sing har jo en udmærket klang inden 
for arbejderkredse« … og der henvises 
her både til svigerfar og ægtemand.

30 år før kvinder vælges igen
Der skulle gå 30 år, før der igen kom 
kvinder i byrådet. Først ved valget i 
maj 1943 opnåede »husmødrene« Eli-
sabeth Boock (S) og Ida Rudfeld (K) 
at blive valgt. Siden fulgte valgene i 
1946 med genvalg af  Elisabeth Boock 
og nyvalg af  Petra Houlberg (V), som 
begge også opnåede genvalg i 1950. 
Ved valget i 1954 blev Carla Poulsen 
(S) valgt, og det samme gjorde Petra 
Houlberg, som nu for anden gang stil-
lede op på den borgerlige samlings-
liste.

Ved valget i 1958 blev der valgt tre 
kvinder, hvoraf  de to, Petra Houlberg 
og Carla Poulsen var gengangere, mens 
Juditthe Boock (S) for første gang blev 
indvalgt. Hun blev til gengæld en af  de 
mest markante, kvindelige politikere, 
der overhovedet har været medlem af  
Silkeborg Byråd. Hun trak sig først 

Kvinder i politik

 | Marie Jepsen (K) blev 
valgt ind i byrådet i 1978, 
og i 1981 kom hun også i 
amtsrådet. I 1984 blev Marie 
Jepsen desuden valgt til 
EU-parlamentet. Hun trak sig 
da som byrådsmedlem, men 
forblev en periode i amtsrådet. 
Hun var parlamentsmedlem 
frem til 1994.
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tilbage med udgangen af  1985 og op-
nåede i 1966 at blive viceborgmester.

Ved valget i 1962 var Juditthe Boock 
eneste kvindelige medlem af  byrådet, 
men i 1966 fik hun følgeskab af  Grethe 
Marquard fra Liberal Fællesliste.

Ved valget i 1970, der var det første 
efter kommunalreformen, var antallet 
af  byrådsmedlemmer øget fra 19 til 
21. Men både ved dette og ved valget 
i 1974 oplevede Juditthe Boock igen at 
være det eneste kvindelige medlem.

Ved valget i 1978 steg antallet af  
kvindelige medlemmer til tre - det var 
Juditthe Boock, Marie Jepsen (K) og 
Bente Bonde (DKP).

I 1981 blev der valgt fire kvinder 
ind i byrådet, nemlig Juditthe Boock 
og Lena Kolding (S), Marie Jepsen (K) 
og Jill Rosenberg (SF).

Ved valget til EU-parlamentet i 1984 
blev Marie Jepsen valgt. Hun trak sig 
derfor fra byrådet - og blev erstattet 
af  en mand.

Ved valget i 1985 nåede man med 
seks valgte kvinder det hidtil højeste 
antal. Det var Lena Kolding og Susan 
Steen (S), Erna Bornhøft, Grethe Tau-
ris og Mia Larsen (senere Schmidt) (K) 
og Jill Rosenberg (SF).

I 1989 blev der også valgt seks kvin-
der ind i byrådet, nemlig Lena Kolding 
og Karen Roed (S), Erna Bornhøft og 
Kirsten Theisen (K) og Ingrid Rønne 

og Lone Stig Andersen (SF).
For tredje gang blev der i 1993 ind-

valgt seks kvinder. Det var Lena Kol-
ding (S), Erna Bornhøft (K), Lone Stig 
Andersen (SF) og Birthe Oberthon, 
Birthe Pingel og Tove Nielsen (V).

Ved valget i 1997 faldt antallet af  
kvinder i byrådet til fire. Det var Bente 
Pedersen og Hanne Bæk Olsen (S), Me-

rete Fenger (SF) og Birthe Pingel (V).
I 2001 blev der kun valgt tre kvin-

der, nemlig Hanne Bæk Olsen (S), og 
Mia Schmidt (tidligere Larsen) og 
Britta Bang (V).

Ved valget i 2005 skulle der vælges 
et byråd til den nye kommune, der nu 
foruden Silkeborg også omfattede de 
tidligere kommuner Gjern, Kjellerup 
og Them. Antallet af  byrådsmedlem-
mer steg fra 21 til 31. Det smittede dog 
ikke af  på antallet af  valgte kvinde-
lige byrådsmedlemmer. Kun fire blev 
valgt - nemlig Hanne Bæk Olsen (S), 
Elin Sonne (SF) samt Ella Porskær og 
Mia Schmidt (V).

I 2009 blev antallet af  kvinder i by-

rådet rekordstort, idet der blev valgt 
ni. Det var Helle Westergård og Hanne 
Bæk Olsen (S), Mia Schmidt (K), Elin 
Sonne (SF), Karina Due (DF) og Gitte 
Willumsen, Bente Rands Mortensen, 
Helga Sandorf  Jacobsen og Britta 
Bang (V).

Ved det seneste valg i 2013 blev 
otte kvinder valgt ind i byrådet. 
Det var Hanne Bæk Olsen (S), Mia  
Schmidt (K), Elin Sonne (SF), Karina 
Due (DF), Lene Fruelund (EL) og Gitte 
Willumsen, Helga Sandorf  Jacobsen 
og Teresa Jørgensen (V).

Brug for kvinder i lokalpolitik
I et interview i Midtjyllands Avis i 

2001 sagde Hanne Bæk Olsen om 
kvinder og politik: »Det er ikke, fordi 
jeg er kvinde, at jeg stiller op … Kvin-
der (er) generelt mere samarbejdsvil-
lige og vil godt gå på kompromis … 
Politik handler ikke … om at markere 
sig personligt.«

Det kunne have været festligt, hvis 
vi her i 2015 kunne konstatere, at der 
var en helt ligelig kønsmæssig repræ-
sentation i Silkeborgs såvel som i lan-
dets 97 andre byråd. 

Sådan er det desværre ikke. Ved 
det seneste valg i 2013 var kvinde-
repræsentationen i landets 98 kom-
munalbestyrelser på 29,7% (25,8% i 
Silkeborg). Der var kun 13 kvinder på 
borgmesterposterne.

Så kommunalpolitik er fortsat for-
trinsvis en mandlig beskæftigelse. 
Og der synes at være lang vej til lige 
repræsentation i det kommunale de-
mokrati, ja, i det hele taget.
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 | Hanne Bæk Olsen (S) blev 
kommunes første kvindelige 
borgmester i perioden 2010-13. 
Hun blev valgt ind i byrådet i 
1997 og er fortsat medlem af 
Silkeborg Byråd.

 | Marianne Bentsen-Pedersen (SF) blev valgt ind i Folketinget ved valget 23. 
oktober 1979. Hun opnåede ikke genvalg ved valget godt to år senere, men 
fik et godt valg ved EF-valget i 1984. Hun fik dog ikke mandatet på grund af 
partiets opstillingsregler.

 | Bente Nielsen (SF) blev valgt ind i Århus Amtsråd i 1978 og har siden haft en 
plads der og i det senere regionsråd, bortset fra perioden 2006-09.

 | Britta Bang blev valgt til 
både by- og amtsråd i 2001. Hun 
mistede begge sine pladser ved 
valget i 2005, men fik dog igen 
plads begge steder i 2008, da 
andre V-medlemmer trak sig. 
Ved valget i 2009 blev Britta 
Bang genvalgt til byrådet. Hun 
genopstillede ikke ved valget 
i 2013.


