
Nyhedsbrev	  fra	  Historisk	  Samfund	  for	  Sydøstjylland	  
Medio	  februar	  

	  

Tilmeldingfristen til den Lokalhistoriske Inspirationsdag i Egtved – som er 
gratis og som finder sted 28. februar – er udskudt til 25. februar. Du kan 
tilmelde dig her: http://hsso.dk/foredrag/lokalhistorisk-imspirationsdag-2015 

	  

Annonce: 

Dorthe Chakravarty taler om 

”DA DEMOKRATIET BLEV FOR ALLE” 
Tid: onsdag 18. februar 

Sted: Børkop Bibliotek 

I år fejrer vi 100 året for, at ikke bare kvinderne fik valgret, men også at 
samfundets socialt dårligst stillede fik valg- og stemmeret i 1915. 
I de tidligere grundlove fra 1849 og 1866 var politisk medborgerskab nemlig 
forbeholdt mænd over 30 år med egen husstand. Det betød, at kun ca. 15 % 
af den samlede befolkning og ca. 73 % af mændene over 30 år havde 
stemme- og valgret, og de tilhørte samfundets elite. Resten af befolkningen, 
som i folkemunde blev kaldt for de 5 F’er - Fruentimmere, Folkehold, 
Fattiglemmer, Fjolser og Forbrydere - havde ingen politiske rettigheder. Det 
vil sige at det var ikke kun kvinderne, som indtil da havde været udelukket fra 
demokratiet. Det samme gjaldt for en stor del af de dårligst stillede i 
samfundet, nemlig de mænd og kvinder, som ikke havde egen husstand, fordi 



de fx arbejdede som tjenestefolk i landbruget og i byhusholdningerne eller 
som lærlinge og svende inden for handel og håndværk. Denne spændende 
del af den danske historie kan man høre mere om, når Dorthe Chakravarty 
besøger Børkop Bibliotek onsdag den 18. februar kl. 19. Dorthe Chakravarty 
er historiker og journalist.  Hun har i mange år været vært på DR/P1s 
ugentlige historieprogram Alle Tiders Histoire. Nu skrive hun bøger om 
kvinde- og kulturhistorie. I løbet af foråret 2015 udkommer hendes bog 
"Tjenestepigerne. 100 års historie om stemmeret og ligestilling" på 
Informations Forlag. Billletterne koster kr. 60,- og bestilles på vejlebib.dk - 
flere oplysninger: 21 99 97 11. 

Der er stadig ledige pladser til foredraget om Frøslev- og Fårhuslejren 7. 
marts. Tilmelding til vosserik@gmail.com	  

Allerede nu kan du skrive i kalenderen, at årsmødet i Historisk Samfund for 
Sydøstjylland finder sted lørdag d. 18. april 2015 kl. 13:00 - 16:00. Her skal vi 
bl.a. høre Anette Borchorst, Professor Aalborg Universitet, tale om “1915 
grundloven - demokratiets grundlov?” 

Husk – at gøre historieinteresserede i området opmærksom på 
Nyhedsbrevet.  
Skal du have noget optaget i Nyhedsbrevet så skriv til vosserik@gmail.com 

  
	  


