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PRESSEMEDDELELSE
SÅDAN FIK DE DANSKE KVINDER STEMMERET
Digitaliseringen af et omfattende materiale fra Dansk Kvindesamfund vil gøre det muligt på nærmeste hold at følge
årtiers kamp for kvinders valgret og være med bag kulisserne blandt forkæmperne for denne rettighed. En guldgrube
af viden om kvindernes lange vej til stemmeboksen, og hvordan de i 1915 fik stemmeret til landsting og folketing, vil
fra 8. marts 2015, Den Internationale Kvindedag, blive tilgængelig på nettet.
En bevilling på 900.000 kr. fra Kulturministeriet betyder, at digitalisering af en række unikke kilder nu kan gå i gang.
Det drejer sig om alle Dansk Kvindesamfunds protokoller fra 1872 til 1991 og udvalgte årgange af tidsskriftet ”Kvinden
og samfundet”, der udkom i perioden fra 1885 til 1953.
Digitaliseringsprojektet er samtidig med til at fejre 100-året for vedtagelsen af 1915-grundloven, der sikrede kvinder
almindelig valgret og gav dem adgang til dansk politik. Projektet er finansieret af Kulturministeriet, og bag projektet
står Statsbiblioteket i Aarhus i samarbejde med KVINFO, Kvindemuseet og danmarkshistorien.dk
Originalmaterialet er skrøbeligt, så digitaliseringen og den efterfølgende offentliggørelse på nettet vil fremover give
offentligheden, elever fra folkeskolen og gymnasier, studerende og forskere meget lettere adgang til dette unikke og
værdifulde materiale om udviklingen af det danske demokrati. Samtidig gøres materialet søgbart i sammenhæng med
andre kvindehistoriske kilder og beriges med emneord. Brugerne får dermed en enestående mulighed for at få indblik
i diskussionerne om de politiske strategier, både som de foregik bag kulisserne i Dansk Kvindesamfund, og som de
kom til udtryk over for læserne af ”Kvinden og samfundet”.
Materialet dækker både perioden op til 1915 og de efterfølgende årtier, hvor der skulle gøres et stort benarbejde for
at sikre kvinderne mulighed for at gå ind i aktiv politik. Nina Bang blev således i 1924 verdens første demokratisk
valgte kvindelige minister, men der skulle gå mange år, før den næste dukkede op i Danmark. Først i 1947 blev Fanny
Jensen den næste minister.
Udover de politiske rettigheder kan man i kildematerialet dykke ned i de områder, som kvinderne måtte kæmpe for
lige rettigheder indenfor: Uddannelse, arbejde, myndighed og ægteskab.
Materialet, som stammer fra Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket, vil i sin helhed blive tilgængeligt på
kvinfo.dk, som i dag har et stort materiale om dansk kvindehistorie. På danmarkshistorien.dk kommer det
digitaliserede materiale bl.a. til at udbygge temaet ”Kampen for kvinders valgret 1871-1915”, mens de besøgende på
Kvindemuseet i Aarhus vil kunne benytte materialet, når museet i 2015 åbner dørene for en udstilling med fokus på
kvinders deltagelse i politik, lige som de vil møde det i museets digitale formidling. Statsbiblioteket er projektleder og
vil forestå digitaliseringen og sikre langtidsbevaring af de digitale filer.
”De færreste tænker nok på, at det danske demokrati, som blev indført med grundloven af 1849, i de første 60-70 år
kun var forbeholdt mænd. 1915-grundloven er derfor en historisk milepæl, og med denne bevilling fra kulturministeren
til fejringen i af 100-året for kvinders valgret i 2015 vil vi i samarbejde med projektpartnerne kunne bringe historien om
Dansk Kvindesamfunds seje kamp for politisk ligestilling frem i lyset til glæde for forskning, undervisning og den
interesserede borger”, siger chefkonsulent Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket.

MATERIALET
Protokollerne fylder 10.000 sider, mens der skal digitaliseres 2.600 sider fra tidsskriftet. Digitaliserings- og
formidlingsprojektet er støttet med 900.000 kr. fra Kulturministeriets UMTS-midler, der i 2013-15 er afsat til
digitalisering af den danske kulturarv.
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