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Indledning

Også andre hensyn. Dansk ligestillingshistorie 1915-1953 er bind 2 i min frem-

stilling af moderne dansk ligestillingspolitik. Det handler om, hvor-

dan det ligestillingsdanmark, vi kender i dag, blev skabt. Det begyn-

der med gennemførelsen af loven om kvindevalgret og slutter med  

loven om kvindelig arvefølge til den danske trone, hvorved den senere 

dronning Margrethe 2. blev tronfølger. Emblemet for moderne demo-

krati blev fuld ligestilling mellem kvinder og mænd. 

Det var ikke, fordi ligestilling var noget nyt. Der er, som allerede 

fortalt i dette værks første bind, ført ligestillingsstillingspolitik fra 

dag ét i det danske folkestyres historie. Men 1849-grundloven var 

mændenes. Frem til grundloven i 1915 forløb integrationen af kvinder 

gradvist og under vekslende betegnelser som lighed, ligeret, lige-

berettigelse, jævnstilling m.m. Det nye i 1915 er, at ligestilling blev den 

fremherskende term, et grundlovsfæstet princip, der blev skrevet  

ind i samtlige politiske partiers programmer og praktiseret ved lig-

hed for loven. Det store ryk kom med vedtagelse af en ligestillings-

politisk følgelovgivningspakke i tiåret frem til 1925. I 1953 var der kun 

små lommer af kønsdiskriminerende bestemmelser tilbage.

Valgret havde været kvindesagens store samlende mål. Da det i 

1915 var nået, mente mange, at missionen var opfyldt, kvindeorgani-

sationerne kunne nedlægges og oprydningen i lovgivningen overla-

des til Rigsdagen – sammensat som den ville være af et vælgerkorps, 

hvor kvinder udgjorde flertallet, som i befolkningen i øvrigt. Men  

allerede den skuffende valgdebut i 1918 – 136 mænd og fire kvinder i 

Folketinget – gjorde det klart, at der var langt fra lighed for loven til 

lighed i livet. Kampen for politiske rettigheder var ikke slut med valg-

ret og valgbarhed. Ligelig politisk repræsentation fortonede sig i det 

fjerne og ligger som bekendt stadig ude i fremtiden. Dette bind hand-

ler også om en ligestillingselite, der gik i tænkeboks for en ligestil-

lingsstrategi version to, fortrinsvis i internationalt regi. 
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Heller ikke det var nyt. Dansk ligestillingspolitik blev grundlagt 

i 1850’erne på feministiske ideer fra en spirende international kvinde-

bevægelse, som Danmark kom med i fra 1871. Men med oprettelsen  

af Folkenes Forbund i 1919 og FN i 1945 fik den internationale kvinde-

bevægelse sin første institutionelle platform. Den danske formand for 

FN’s kvindekommission, Bodil Begtrup (1903-1987), fik tilkendt en 

stor del af æren for, at Verdenserklæring om menneskerettigheder i 1948 

skrev forbud mod kønsdiskrimination ind i den internationale rets-

orden. 1900-tallet er da også blevet kaldt kvindernes århundrede, hvor 

kvindebevægelsen blev århundredets vigtigste demokratibevægelse 

og feminismen den epokegørende politiske ideologi. 

1900-tallet handler også om to verdenskrige, blodige socialistiske 

revolutioner, humanitær, demokratisk og økonomisk nedsmeltning, 

totalitære regimer, fascisme, Holocaust, Gulag og atombomben. År-

hundredets nye verdensorden baseret på forpligtende internationalt 

samarbejde, fred, demokrati og respekt for menneskerettigheder rej-

ste sig på ruinerne af et ufatteligt civilisatorisk sammenbrud. 

I det perspektiv handler dette bind til syvende og sidst om grund-

læggelsen af den danske ligestillingsmodel i en verden i brand. Ud-

bruddet af Første Verdenskrig sendte chokbølger gennem hele Euro-

pa, der betragtede kontinentets enestående politiske, økonomiske og 

videnskabelige fremskridt op gennem 1800-tallet som garant for ved-

varende fred. Dette syndefaldslignende uskyldstab fik sin ikoniske be-

skrivelse i erindringsbogen Verden af i går, 1942, skrevet af den østrig-

ske forfatter og jøde Stefan Zwieg (1881-1942) i hans brasilianske eksil 

kort før hans selvmord. 

Inden man vidste, at Første Verdenskrig ville glide over i perma-

nent krise, og freden først ville indfinde sig efter Anden Verdenskrig, 

noterede det neutrale Danmarks pacifistiske forsvarsminister P. 

Munch (1870-1948) i sin dagbog: 

Krigens udbrud i 1914 er det store vendepunkt i menneske-

hedens historie. Fra en lys fremgangstid, hvor arbejdet kunne 

øves i rimelig tryghed, gik vi over til en ulykkernes, uhyggens 

og hadets tid, hvor alt var utryghed. Ingen kunne vide, og  

ingen kan nu vide, om den mørketid, vi da gled ind i, vil blive 

til en varig ødelæggelse af den kulturbygning, menneskene 

gennem århundreder har skabt sig.1
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Arbejder- og kvindebevægelsen med internationalisme og antimili-

tarisme i dna’et blev særlig hårdt ramt af krigen. Stik imod det marx-

istiske grundsynspunkt om klassefællesskab på tværs af nationalitet 

– proletarer i alle lande, foren jer – stemte socialistiske partier for 

krigsbevillinger i de krigsførende lande, hvor den patriotiske bølge 

også satte den kvindesaglige dagsorden på standby. Til illustration af 

stemningen blandt danske feminister, da mørket sænkede sig med 

Første Verdenskrig, og lyset først kom igen efter Anden Verdenskrig, 

skal der her gengives et par citater. Først Johanne Rambusch (1865-

1944) om tilbageslaget under Første Verdenskrig, dernæst Eva Hem-

mer Hansen (1913-1983) om gennembruddet efter Anden Verdenskrig. 

Krig i det nuværende Aarhundrede er en Falliterklæring!2

(...) den rædselsfulde Krig har rejst en Mur af Had mellem 

Kvinderne i de krigsførende Lande, som i høj Grad vil vanske-

liggøre Samarbejdet mel lem dem i Fremtiden.3

Kvindesagen sejrede i 1948. Sammen med de farvedes, de  

anderledes tænkendes, de nationale mindretals, de under-

privilegeredes, de besiddelsesløses sag.4

Johanne Rambusch tilhørte inderkredsen på centrum-venstrefløjen, 

der var kommet til magten ved det såkaldte Systemskifte i 1901, og som 

banede vejen for grundlovsændringen i 1915. Sammen med ægte fællen 

Sigurd Rambusch (1861-1919) var hun i 1905 medstifter af Det Radika-

le Venstre og blev i 1915 partiets første kvindelige hovedbestyrelses-

medlem. I 1920 kandiderede hun både til Folketinget og til Lands-

tinget uden at opnå valg, men hun sad i Landstinget som suppleant 

1927-1928. Sin største indsats ydede hun som formand for Lands-

forbundet for Kvinders Valgret 1907-1915, den toneangivende lands-

dækkende kvindevalgretsorganisation. Landsforbundet var dansk  

repræsentant i International Woman Suffrage Alliance, der til stor 

sorg og dyb bekymring i den danske kvindebevægelse blev slået til-

bage til start ved Første Verdenskrigs udbrud. 

Citatet af Eva Hemmer Hansen er hentet fra Dansk Kvindesam-

funds 100-årsjubilæumsbog Blåstrømper Rødstrømper Uldstrømper, 1970, 

det tredje af organisationens indflydelsesrige festskrifter. Eva Hem-

mer Hansen var født året før Første Verdenskrigs udbrud og barn  

og politisk engageret ung i mellemkrigstiden, hvor bredspektrede 
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