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Dansk Kvindesamfunds 
Koldingkreds 1905-1970
a f  Gunnar A. Engberg

Dansk Kvindesamfund oprette
des i Danmark i 1871 efter for
billede fra de angelsaksiske lan
de og havde som sit vigtigste for
mål at skaffe kvinderne valgret.

Dansk Kvindesamfunds Kol- 
dingafdeling blev stiftet i 1905. 
Den 12. april det år kom forman
den for landsforeningen Dansk 
Kvindesamfund, fru Jutta Boj
sen-Møller, til Kolding og talte 
ved et offentligt møde på Høj
skolehjemmet.

Fru Bojsen-Møller var præste- 
enke, men stadig virksom som 
»højskolemor« på sin broder, 
den kendte venstrepolitiker, Fre
de Bojsens højskole. Hun arbej
dede for kvindesagen ved at rejse 
rundt i landet og tale med poli
tikere og holde møder om kvin
desagen. Hun begyndte sin tale 
til den forsamling, der fyldte 
Højskolehjemmets sal, med at 
sige:

Jeg er kommet her ned for at 
bejle til Dem, for at bejle til, at 
vi kan få en kreds her ovre i den
ne fremskridtsby. Jeg vil gå ud 
fra et par verslinier af Grundt
vig:

Kvinden satte vor jord i ban, 
men kvinden fødte vor frelser

mand.
Han gjorde det godt alt sam

men.
I oldtiden blev forbandelsen 

lagt over på kvinden. Hun blev 
hårdt straffet for sin synd. Med 
kristendommen kom der noget 
bedre kår for kvinderne.

1848 var det berømmelige år, 
da kongen her hjemme delte sin 
magt med folket. Det vil sige, 
det var kun med mændene.

Dansk Kvindesamfunds første 
paragraf går ud på, at kvinderne

skal uddannes til selvstændige 
erhverv. Den anden paragraf 
går ud på, at deres stilling i 
hjemmet skal forbedres. Den 
tredje går ud på, at kvinderne 
skal have kommunal stemmeret, 
og i den fjerde kræves stemme
ret til rigsdagen.

Men det er ikke let at vriste 
magten fra mændene. Valgret til 
de kommunale råd, det vil vi 
have, og hvorfor skulle vi ikke 
have det?

Det blev vedtaget i folketin
get, og man mærkede på talerne 
en begejstring som i frihedsåret 
1848. Men det blev forkastet i 
landstinget. Ahlefeldt-Laurvigen 
udtalte, at hellere end at se en 
kvinde træde ind i et afstem
ningslokale ville han se hende 
indgå i en Sheiks harem. Mon 
den mand har døtre?

Det er ikke meningen, at vi 
vil ligne mændene. Vi vil ikke 
ryge, bande eller drikke som 
dem. Det er ikke den slags kvin
der, der er medlemmer af Dansk 
Kvindesamfund. Det er ikke 
dem, der går med stive flipper. 
Vi vil tværtimod bevare kvinde
ligheden, og vi vil passe vort hus.

Mødet sluttede med, at man 
sang: »Altid frejdig«. Der meld
te sig straks 55 medlemmer til 
Dansk Kvindesamfunds Kolding- 
afdeling, og den foreløbige be
styrelse bestod af: fru Madvig, 
gift med læge P. A. Madvig, læ
rerinde ved Kolding højere Al
menskole frk. Johanne Lund Ja
cobsen, lærerinde ved kommu
neskolen frk. Elisabeth Lorent
zen.

I 1908 gennemførte både fol
keting og landsting loven om 
kvindernes valgret til de kom

munale råd, og den kom første 
gang i brug ved valg af besty
relse til hjælpekassen. Denne gav 
understøttelse til trængende per
soner, uden at det fik fattig
hjælps virkninger for modta
gerne.

Dansk Kvindesamfund afholdt 
derfor to møder. Ved det første, 
som var for medlemmer (16. ja
nuar 1908), fortalte pastor Kiør- 
boe, Kolding, om hjælpekassens 
virksomhed. Han mente, at kvin
derne burde opstille en egen li
ste til valget, og Kvindesamfun
dets formand, frk. Lund Jacob
sen, meddelte, at der var planer 
oppe om at opstille en sådan 
egen liste. Men på generalfor
samlingen 27 .februar 1908 på 
Almenskolen blev det dog vedta
get, at Dansk Kvindesamfund 
ikke skulle opstille nogen særlig 
liste, med mindre der ikke fand
tes kvinder på de forskellige par
tiers lister.

Det andet møde var offentligt 
og havde 150 deltagere. Redak
tør Kæmpegaard fra Ålborg talte 
om hjælpekasserne. Der blev 
fremdraget eksempler på sult og 
brændselsnød her midt i vinte
ren. Ved slutningen af mødet 
udtrykte forsamlingen ved at 
rejse sig tilslutning til, at der 
burde gives hjælpekassen en ek
stra bevilling på 500 kr. af kom
munekassen. Det normale beløb 
på 4000 kr. var nemlig brugt op, 
og det nye finansår begyndte 
først til april.

Valget fandt sted den 30. marts 
1908 og gav det glædelige resul
tat, at fire af de otte bestyrelses
pladser i hjælpekassen blev besat 
med kvinder. Den ene var fru 
Madvig, som også var medlem 
af Dansk Kvindesamfunds besty
relse. Desuden må nævnes fru 
Knud Hansen, gift med redaktø
ren af »Social-Demokraten«.

Det blev bagefter gjort op, at 
80%  af de socialdemokratiske 
vælgere havde stemt. Men af
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venstrevælgerne var kun 30 °/o 
mødt op.

I Kvindesamfundets bestyrelse 
havde man åbenbart haft en 
anelse om denne tilbageholden
hed i borgerlige kredse, og der
for havde man indkaldt en norsk 
taler, fru Hanna van der Lippe, 
til at tale i Kolding den 23. 
marts 1908. I Norge var man 
nemlig meget længere fremme 
med frihedslovgivningen end i 
Danmark.

Fru van der Lippe fremhæve
de, at det kvindelige ikke havde 
nødig at lide noget skår, fordi 
kvinderne interesserede sig for 
politik og kommunale sager. 
Tværtimod, det højnede snarere 
det kvindelige, thi ingen ville 
vel påstå, at det var rigtigt kun 
at interessere sig for sit eget al
ene. Ingenlunde har hjemmet, 
børnene eller forholdet mellem 
mand og kvinde nødig at lide 
afbræk, fordi kvinderne også in
teresserer sig ud over hjemmet.

Det ideale ægteskab er ikke 
mere det, hvor kvinden er den 
underdanige og blindt lydende, 
men det, hvor mand og kvinde 
i forening har interesser også ud 
over deres egen tærskel.

Denne tale nåede ikke at væk
ke mange kvinder i Kolding op 
til dåd, så de gik hen og stemte 
den 30. marts 1908. Men det var 
ganske i overensstemmelse med 
denne tale, at Dansk Kvindesam
funds Koldingkreds samme år 
valgte fru Helen Clay Pedersen 
til formand.

Helen Hobbes Clay Pedersen 
(1862-1950) var derefter formand 
for Dansk Kvindesamfunds Kol
dingkreds 1908-1945. Hun var 
sagførerdatter fra England, og i 
London havde hun lært den dan
ske gartner Anders Simonsen Pe
dersen (1868-1958) at kende, me
dens han var derovre for at vi
dereuddanne sig i sit fag.

Han kom til Kolding 1891 og 
blev bestyrer på et gartneri på 
Søndre Landevej (Haderslevvej).

Helen Clay Pe
dersen, formand  
for Dansk K vin
desamfunds Kol
dingkreds 1908- 
1945, malet 1932 
af Bodil Schar
ling (1877-1964). 
Gave fra med
lemmer af Dansk 
Kvindesamfu n d 
og venner til 70 
års dagen 27. 
maj 1932. (M u
seet på Kolding- 
hus 15207). 
(Engberg foto).

De blev gift 1892. Han overtog 
gartneriet, han bestyrede, i 1893, 
og i 1897 grundlagde han gart
neriet »Aalykke«. Det hørte vel 
ikke til de største og betydelig
ste, men det nye, han havde lært 
at kende i England, søgte han at 
indføre i Danmark, tomater f. 
eks. Det gav nogle år med hårdt 
slid og lange arbejdsdage for 
A. S. Pedersen. Som gartner på 
Aalykke vandt han et landskendt 
navn, og hans interesse for hver 
enkelt elev gjorde Aalykke til et 
godt lærested. Han skaffede dyg
tige medhjælpere både til gart
neriet og til grøntsags- og blom
sterbutikken i Jernbanegade, 
som fru Helen passede. Hun for
stod sig både på forretning og 
planter, og blomsterne arrange
rede hun med sandt kunstnerisk 
talent.

Det blev et »kammeratægte
skab« i den forstand, at de helt 
deltes ikke blot om arbejdet, 
men med fuld engelsk selvstæn
dighed gik hun ind i den form 
for tilværelse, som hun havde 
knyttet sig til. Han blev nemlig 
draget ind i megen forenings
virksomhed, så almen interesse
ret og agtet som han var for sit

gartnerarbejde og på grund af 
sin praktiske sans og godhed. 
Han blev medlem af Kolding 
menighedsråd, Kolding Højsko
lehjems foredragsudvalg, besty
relsen for Venstreforeningen og 
bestyrelsen for Sønderjydsk For
ening.

Uddannelsen af ungdommen 
kan måske dog betegnes som 
hans hovedinteresse. Da han 
blev medlem af hovedbestyrelsen 
for Almindelig dansk Gartner
forening, en tid endog formand, 
tog han sig særlig af de unge 
gartneres uddannelse landet 
over, og derved fik han skabt en 
ordning, som gjaldt, indtil lær
lingeloven kom 1921.

Fru Clay Pedersen for sin del 
var som nævnt formand for 
Kvindesamfundet, og når gart
neriet Aalykkes økonomiske 
overskud i det væsentlige blev 
ofret på de offentlige arbejder, 
de to ægtefæller deltog i, så var 
det den danske gartnerstand og 
Dansk Kvindesamfunds Kolding
kreds, der modtog de største be
løb. Det skete i al stilfærdighed, 
for glæden over at have gjort et 
arbejde til gavn for deres med
mennesker var for dem løn nok.
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På gartneriets grund, der skrå
ner mod syd, og hvorfra der er 
udsigt over ådalen, opførte de i 
1898 en villa. Den blev et sam
lingssted for deres venner, såle
des også i årene omkring 1910, 
da de Laubske melodier kom 
frem, og man kom sammen for 
at lære de nye toner at kende.

Ud fra denne rodfæstede til
værelse og med denne store vir
ketrang var det, at Helen Clay 
satte ind i Dansk Kvindesam
fund. Men mest virkede hun må
ske ved det eksempel, hun og 
hendes mand var for andre.

Om arbejdet i Dansk Kvinde
samfund sagde fru Clay Peder
sen: Året 1915 (da kvinderne fik 
valgret til rigsdagen) gav os den 
politiske ligestilling, men årene 
derefter, ja indtil denne dag 
(1935), har i høj grad lært os, at 
alt var ikke nået med den lov
mæssige vedtagelse — nej, nu 
gjaldt det den personlige tileg
nelse og dygtiggørelse. Og dette 
har vi da søgt at fremme gennem 
vort arbejdes forskellige grene. . . 
Vi har nu retten og adgangen til 
at være med og dermed pligten 
til også at kunne. Deri søger vi 
vor berettigelse til at være med 
som forening. . .

Mest markant kom dette frem 
i Kvindesamfundets udvalg for 
diskussionsmøder. Det oprette
des i efteråret 1913 og holdt kon
stituerende møde 28. oktober 
1913, hvor lærerinde ved Almen
skolen frk. Erna Lorentzen blev 
valgt til formand. Det første mø
des emne var: en dirigents ret
tigheder og pligter.

I 1915 fik diskussionsafdelin
gen efter fru Riising Rasmus
sens forslag fastere rammer og 
blev en særlig klub med egne 
love. Møderne holdtes i begyn
delsen i hjemmene, fra 1921 i 
Kvindernes Bygning. Gennem
gående var der 20-30 trofaste 
medlemmer i klubben. Af de be
handlede emner kan nævnes: De 
fire partiers programmer. Mo

dens betydning. Den frie skole. 
Religionsundervisningen i sko
len. Krig og fred. Arbejder og 
arbejdsgiver. Samvittighedsægte
skab.

Meningen med diskussions
klubben var tydelig nok at op
drage kvinderne til politisk for
ståelse og at dygtiggøre dem til 
at deltage i politisk arbejde.

Foruden diskussionsklubben 
fik Dansk Kvindesamfunds Kol- 
dingkreds også en ungdomsklub. 
Initiativet dertil blev taget af fru 
Harriet Daugaard (f. 1887, gift 
med læge H. Daugaard, og med
lem af Kolding Venstreforenings 
bestyrelse). Fru Daugaard blev 
formand for ungdomsklubben, 
ledede kursus, møder og som
merlejre, skabte frejdighed 
blandt de unge piger, der elske
de hende. Efter første verdens
krig var det blevet lige så selv
følgeligt i borgerlige kredse, at 
den unge kvinde blev uddannet 
til et erhverv som den unge 
mand, og uddannede unge kvin
der blev gennem arbejdet i DKs 
ungdomsklub gjort interesserede 
i og dygtiggjort til at skaffe sig 
indflydelse på de samfundsopga
ver, der mødte dem på deres vej 
i erhvervslivet og i hjemmet. Fru 
Daugaard forstod at tale med 
takt til de unge om seksuelle em
ner, og da kun ganske få på den 
tid formåede at træde offentligt 
frem med dette emne og turde 
det, blev fru Daugaard en meget 
benyttet foredragsholder, hvad 
der førte hende på rejser ud over 
landet, også efter at hun i 1937 
var flyttet fra Kolding og derfor 
havde måttet ophøre med arbej
det i DKs ungdomsklub.

Et vigtigt led i DKs arbejde 
var de faste kursus. Man samlede 
mange deltagere til kjolesyning, 
håndgerning, husholdning og 
moderkundskab. I løbet af de 
første 30 år 1905-1935 deltog i 
alt 8000 kvinder. Mange af disse 
var arbejdsløse eller arbejdsløse 
mænds hustruer.

Alt i DK var dog ikke strengt 
arbejde. DK var Koldingkreds 
af landsforeningen Dansk Kvin
desamfund, og det betød blandt 
andet, at delegerede fra Kolding 
hvert år deltog i Dansk Kvinde
samfunds fællesmøde for alle 
kredsforeninger, hvor bevægel
sens linier blev trukket op og 
nye mål rejst. Fra disse møder 
kom de delegerede hjem med be
retning til de øvrige medlem
mer, der ikke personligt havde 
kunnet være med.

Det var derfor en stor opmun
tring, at landsforeningen Dansk 
Kvindesamfund i 1912 henlagde 
sit årsmøde til Kolding og der
ved viste det arbejde en særlig 
anerkendelse, som fru Helen 
Clay Pedersen og kredsens man
ge medlemmer udførte.

I forbindelse med årsmødet 
blev der holdt et offentligt møde 
på Skamlingsbanken. Her erklæ
rede Kvindesamfundet sig en
stemmig træt af at se sin hjerte
sag, kvindernes valgret, taget på 
slæb som en bisag af andre sager. 
I stedet krævedes den fremmet i 
en grundlovsændring for sig som 
en hovedsag.

Det formelle i dette krav op
fyldtes vel ikke, men det var en 
festlig og højtidelig stund, da 
medlemmer af DKs Kolding
kreds den 5. juni 1915 samledes 
på slotsbanken for at plante en 
»grundlovseg«, fordi grundloven 
den dag »gav kvinden ligeret 
med manden«.

Det var derfor skuffende, at 
medens der, efter den nye kom
munale valglovs gennemførelse, 
i 1913 kom fire kvinder ind i 
Kolding byråd, så var der i 1930 
ingen. Forklaringen herpå var 
måske, at kommunalvalgretten 
var givet kvinderne som en gave 
på én gang helt og fuldt, og også 
den politiske valgret 1918 til
faldt dem uden nogen forudgå
ende politisk kamp. Kun i en 
ganske snæver kreds var der for
ståelse for valgrettens betydning.
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Denne kreds var det, Kvindesam
fundets diskussionsklub repræ
senterede. Dens medlemmer var 
socialt og økonomisk sådan stil
let, at de i deres stuer kunne gi
ve mødeplads til klubbens 20-30 
deltagere. Men det spørgsmål, 
som i tyverne og trediverne 
trængte sig stærkest på for man
ge, især unge kvinder, var den 
økonomiske ligestilling, d. v. s. 
kvindernes uhindrede adgang til 
enhver uddannelse på linie med 
mændene, og lige løn for lige ar
bejde. Men kampen for at opnå 
disse rettigheder skulle udkæm
pes ude på arbejdsmarkedet, 
først og fremmest gennem fag
foreningerne.

Det blev ganske vist indrøm
met af redaktør Knud Hansen, 
Social-Demokraten, i 1930, at 
Kolding er en af de byer, hvor 
der er »gjort et særlig energisk 
arbejde, ikke blot for at få arbej
derkvinder med (i DK), men og
så for at udføre et arbejde, der 
kunne blive til gavn for den bre
de befolkning«. Det arbejde, 
som Knud Hansen tænkte på, 
var f. eks. de kursus, som DK un
der første verdenskrig satte i 
gang for at afhjælpe de vanske
ligheder, som den tid førte med 
sig: kursus i omsyning af tøj og 
kursus i billig madlavning. Da 
den spanske syge hærgede, havde 
DK 30-40 kvinder med nogen 
uddannelse, der tog ud i hjem
mene, hvor øjeblikkelig og dag
lig hjælp krævedes.

Redaktøren skrev videre: Fru 
Helen Clay Pedersens »energi 
og utrættelighed må aftvinge 
selv en modstander respekt«. 
Men hendes politiske modstan
der var han altså. Da socialdemo
kratiet ikke siden har ændret 
indstilling til Kvindesamfundet, 
før Lis Groes blev landsformand 
i 1958, er det her, man må søge 
en del af forklaringen på, at DK 
i Kolding ikke fik den sociale 
bredde, som var nødvendig i tre

Kvindernes Bygning, Slotsgade 1, blev opført 1921 på initiativ af Helen Clay Pe
dersen. H er fandtes festsal og undervisningslokaler. Det var den første bygning 
af den art i Danmark. Arkitekt Ernst Petersen. Foto ca. 1922.

divernes strid om kvindernes 
økonomiske ligestilling på ar
bejdsmarkedet.

Med den begrænsning, som 
derved var sat, var der dog en 
betydelig arbejdsmark at dyrke 
for Dansk Kvindesamfund. T il 
udgangspunkt for dette arbejde 
var det, Kvindernes Bygning 
blev rejst. Grunden Slotsgade 1 
blev købt 1918, og grundstenen 
blev nedlagt 20. august 1921. 
Byggeudvalget bestod af fru He
len Clay Pedersen, fru Marie 
Friis, murermester Anders An
dersen, sagfører I. L. Hansen, 
frk. Birgitte Juhl, fru Marie Skø
de Petersen, bogtrykker P. Ras
mussen. Bygningens arkitekt var 
Ernst Petersen.

Huset var opført med røde 
mursten og rødt tag. Det dække
de i flademål 111 m2 og kom til 
at koste ca. 50.000 kr. i hånd
værkerudgifter. Gennem en rum
melig forstue havde man adgang 
til et undervisningsrum, hvor 
der kunne afholdes kursus i sy
ning, madlavning m. m. Endvi
dere fandtes der i denne etage 
en 2-værelsers lejlighed.

Fra forstuen var der adgang 
til en hovedtrappe, som på første 
sal førte ind til en foredrags- og 
festsal med plads til 112 perso
ner. Garderobeplads fandtes bå
de i stuen og på første sal.

I tagetagen var der indrettet 
to stk. 2-værelsers lejligheder. I 
kælderen fandtes brændselsrum,
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for huset var kakkelovnsfyret. 
Desuden var der toiletter og va
skerum i kælderen. Fra under
visningslokalet i stuen var der 
adgang til en lille fliselagt gård, 
der vendte ud mod Industrifor
eningens have.

Kvindernes bygning indviedes 
1922. Det var den første i sin art 
i Danmark, og den husede der
efter foreningens aktiviteter: 
kursus, udstillinger og fester

Særlig bemærkelsesværdig var 
festen i 1935 i anledning af for
eningens 30-års jubilæum. Kvin
desagens moderland er USA, og 
derfor var den amerikanske am
bassadør mrs. Bryan-Owen ind
budt til festen. Hun blev hentet 
i Snoghøj af en deputation med 
blandt andre formanden fru He
len Clay Pedersen, folketings
mand Knud Hansen og redak
tør Harald Sørensen. Fra Snog
høj sejlede hele selskabet den yn
dige tur med en af dampbådene 
ad fjorden til Kolding. På råd
huset var der derefter reception.

Gælden på Kvindernes Byg
ning var imidlertid blevet meget 
tyngende for Dansk Kvindesam
funds Koldingafdeling, fordi 
den danske krone var steget i 
værdi siden begyndelsen af ty
verne, og det krævede store an
strengelser at skaffe de nødven
dige penge gennem bazarer og 
indsamlinger. Kort efter at fru 
Clay Pedersen var gået af som 
formand, blev det nødvendigt at 
sælge bygningen.

Helen Clay Pedersens efterføl
ger som formand blev i 1945 fru 
Rigmor Vinge Madsen, i 1947 
afløst af bibliotekar frk. Jetty 
Marschall. Ved hendes bortrejse 
fra Kolding i 1948 overtog sund
hedsplejerske Ida Jørgensen (f. 
1910) ledelsen. Hun var derefter 
formand i seks år, og i den tid 
lykkedes det hende at føre for
eningens arbejde videre frem, så 
medlemstallet steg til 246 i 1954: 
foreningen optog nye arbejdsfor
mer og henvendte sig til nye

kredse, og det specielt kvinde
saglige markeredes skarpere. En 
kort gengivelse af den beretning, 
Ida Jørgensen aflagde om sit sid
ste formandsår på generalforsam
lingen i DK 1954 viser, hvordan 
arbejdet formede sig under hen
des ledelse.

Året 1953/54 var præget af fol
keafstemningen om grundloven 
og valg både til folketinget og til 
byrådet. Forud for kommuneval
get fremkom der imidlertid for
slag i byrådet om at slette per
sonnavnene på stemmesedlerne, 
og at stemme personligt ville 
derefter kun kunne lade sig gøre 
ved at skrive navnet på den, man 
ønskede at give sin stemme. Men 
de kvindelige kandidater var al
tid så dårligt placeret på opstil
lingslisterne, at de kun kunne 
komme ind ved hjælp af de per
sonlige stemmer. Derfor prote
sterede DKs Koldingkreds over 
for byrådet mod forslaget, og det 
blev trukket tilbage. DK sendte 
11.000 eksemplarer af en tryksag 
om de kvindelige byrådskandi
dater ud, så samtlige husstande 
fik. Der blev dog kun afgivet i 
alt 829 personlige stemmer på 
kvinder. Resultatet var ikke 
overvældende.

I virkeligheden havde DK haft 
forberedelserne til byrådsvalget 
i gang i lang tid i forvejen: 
I efterårssæsonen afholdtes en se
rie medlemsmøder med institu
tionsbesøg under titlen: »Kend 
din by«, og i forårssæsonen 1954 
en serie kommunale oplysnings
møder, ligeledes for medlemmer. 
I begge tilfælde var det byens 
styre og forvaltning, der kom i 
søgelyset. Der havde været god 
medlemstilslutning, og Ida Jør
gensen benyttede lejligheden til 
at takke de virksomhedsledere, 
der havde stillet sig til rådighed 
og fortalt om de forskellige gre
ne af det kommunale arbejde.

Under selve valgkampagnen 
havde DK holdt vælgermøder

med de kvindelige kandidater, 
henholdsvis til folketinget og til 
byrådet. I alt havde DK i løbet 
af året holdt 10 medlemsmøder 
og 3 offentlige møder.

Møder af en helt anden karak
ter holdtes i de såkaldte samtale
klubber, hvor mennesker med 
ensartede problemer samledes til 
foredrag og diskussioner om de
res problemer. T i aftener kom 
mødre med små børn til en sam
taleklub, ledet af sundhedsplej
erske Edith Jørgensen, hvor fag
folk af forskellig art kom til ste
de og gav gode råd. Noget lig
nende var tilfældet i samtale
kredsen af forældre til evnesvage, 
ledet af fru Mette Knudsen. For 
unge udearbejdende kvinder var 
der holdt kursus i, hvordan man 
rationaliserer husførelsen. Leder 
var fru Kelstrup Jensen. Hybel
kursus var gennemført med to 
hold gymnasiaster, som, inden 
de skulle flytte hjemmefra, blev 
gjort bekendt med, hvad de bur
de vide om madlavning, tøjrepa
ration, sundhedspleje osv. Leder 
var fru Thimsen, Viuf. Endelig 
var der holdt ikke mindre end ni 
sykursus. T il alt dette havde 
kommunen stillet gratis lokaler 
til rådighed og ydet tilskud til 
lærerlønningerne.

Til gengæld for denne og me
gen anden hjælp til sit arbejde 
havde DK vist sig solidarisk ved 
at medvirke på børnehjælpsda- 
gen, hvor DK-medlemmer bagte 
og solgte 9000 æbleskiver, hvad 
der indbragte et overskud på 
1082 kr. Sin egen økonomi for
bedrede DKs Koldingkreds ved 
på »blomsterdagen« at sælge 
margretheblomster på gader og 
stræder, hvorved der indkom 
500 kr. til DKs egen kasse.

Fru Ida Jørgensen havde tyde
ligt nok været en meget aktiv 
formand, og når hun nedlagde 
arbejdet, var det kun for bedre 
at kunne gøre fyldest i byrådet, 
hvortil hun var blevet valgt i 
1954 (rad. V.).
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Rigmor Trier Engberg, formand for 
Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds 
1951-1961. Foto 1969.

Hendes efterfølger som for
mand for DKs Koldingkreds 
blev Rigmor Trier Engberg (f. 
1902). Et af de første arrange
menter, hun kom til at stå for, 
var DK Koldingkredsens 50 års 
jubilæum 13. april 1955. Festen 
begyndte på morgenstunden 
med, at en deputation fra for
eningen med bestyrelsen i spid
sen mødte op ved grundlovsegen 
på slotsbanken for at nedlægge 
blomster ved dens rod og for 
med tale og sang at prise den po
litiske ligestilling mellem mænd 
og kvinder og med taknemmelig
hed at mindes dem, der havde 
banet vejen herfor.

Festen om aftenen i Industri
foreningens teatersal var for så 
vidt traditionel som såvel byens 
borgmester P. Beirholm som for
eningens æresmedlem gartner A. 
S. Pedersen var budt med. Men 
det har nok forekommet disse 
gæster, såvel som dem der var 
kommet tilrejsende, en smule 
ejendommeligt, at traktementet 
kun bestod i en kop kaffe. Be
styrelsens hensigt hermed var 
imidlertid, at alle medlemmer 
skulle have råd til at være med 
på deres forenings festdag, og 
festen blev alligevel både belæ
rende og fornøjelig: belærende

derved, at seks ældre medlem
mer i en »samtale«, ledet af Ida 
Jørgensen, efter tur fortalte træk 
af DKs virksomhed, som de hver 
især havde oplevet den. Fornøj
eligt var f. eks. et optog af besty
relsesmedlemmer, klædt i de for
skellige damemoder som de var, 
fra DK blev stiftet, frem til ju
bilæumsdagen.

Hovedtalen blev holdt på vers 
af en af de store skikkelser i Kol
dingkredsens historie, Harriet 
Daugaard. Hun talte både for
nøjeligt og fyndigt: »Vil manden 
ikke helst have en kone, der ved, 
hvad hun vil!« Der fulgte en 
lang række taler, men ind imel
lem blev rækken afbrudt af for
skellige indslag, f. eks. blev der 
vist en film, som trods sin tekni
ske ufuldkommenhed gjorde stor 
lykke. Den viste kvindernes op
tog i 1915, da de drog til Ama
lienborg for at takke kong Chri
stian den Tiende for stemmeret
ten.

Den iderigdom, bestyrelsen 
havde lagt for dagen ved jubi
læumsarrangementet, blev be
mærket og var sikkert medvir
kende til, at kredsen fik voksen
de tilslutning. I løbet af et par 
år nåede medlemstallet op over 
400.

Fn af de regler, man altid hav
de fulgt i DK, gik ud på, at DK 
er tværpolitisk. Det kom igen til 
udtryk, da DKs Koldingkreds 
1954 tog initiativet til at oprette 
en børnefilmklub i Kolding.

De første børnefilmklubber 
var stiftet i Københavns nordlige 
omegn, og i Haderslev var der 
kort forinden oprettet en. At få 
oprettet en børnefilmklub i Kol
ding var imidlertid en større op
gave end DKs Koldingkreds 
alene kunne magte, og derfor 
indbød den alle byens kvindefor
eninger til at være med, også de 
partipolitiske.

»Med byens kvinder for byens 
børn«, var mottoet. Tilslutnin
gen blev fuldstændig, og snart

kunne man se børnefilmklub- 
bens annonce i bladene: Piger 
og drenge, vil I med i Kino«? 
Nogle film var efter nøje gen
nemsyn valgt ud, og »Palle alene 
i verden« stod på programmet. 
Den var da nylig kommet frem 
og var meget omtalt, så børnene 
glædede sig. Derfor var det for
tvivlende for ledelsen, at filmen 
udeblev, og formanden måtte 
stå frem for forsamlingen og love 
børnene, at de nok skulle få 
»Palle« at se, men altså ikke den 
dag.

Sådan var der mange snævre 
vendinger for de nybagte bio
grafledere. Men ved en anden 
vanskelig passage viste byen sin 
imødekommenhed overfor initi
ativet med børnefilmklubben 
ved at stille rådhusets forhal til 
rådighed for billetsalget.

De mange filmklubber rundt 
i landet skabte tilsammen et 
publikum, som gjorde filmudlej
ningsselskaberne interesserede i 
at hjemtage gode børnefilm i 
langt større tal end tidligere. 
Derved kom Kolding-filmklub- 
ben fra en problemfyldt begyn
delse efterhånden ind i en mere 
tryg tilværelse, og klubben vir
kede endnu i 1978.

I 1956 oprettede DKs Kolding
kreds et gratis rådgivningskontor 
for alle. Det fik stillet lokaler til 
rådighed af Kolding kommune i 
Blæsbjergskolen, og det holdtes 
åbent en aften om måneden. En 
af DKs bestyrelse var til stede og 
ordnede receptionen. Til rådig
hed for klienterne var en læge 
(fru Dagmar Hald), en jurist (ad
vokat fru Grethe Frees) og en 
socialrådgiver (O. Christiansen). 
Desuden kunne der tilkaldes en 
præst, om det ønskedes. For kli
enterne var der den fordel, at 
alle disse former for bistand stod 
til rådighed på samme sted på 
samme tid, og klientens problem 
kunne derfor straks blive be
handlet fra flere sider, hvis det 
var nødvendigt.
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Formanden for Dansk Kvindesamfund, Rigm or Trier Engberg, fejrede sammen 
med andre medlemmer af foreningen den 5. jun i 1955 40 året for grundlovsbe
stemmelsen om kvindernes valgret ved at nedlægge en blomsterbuket ved »Kvin
dernes Eg« på Slotsbanken. Foto Thastum.

I 1956 kom 50 klienter og bad 
om råd.

I tilslutning til rådgivnings
kontoret oprettede DKs Kolding- 
kreds i 1961 en seksualklinik. 
På den tid var det endnu omdis
kuteret, hvem der skulle vejlede 
de unge i det seksuelle spørgs
mål: forældrene, skolen eller læ
gerne. Resultatet var, at opgaven 
undertiden helt forsømtes, og 
hjælp fra en instans udenfor 
kunne derfor være rimelig, ja 
kunne blive nødvendig. Læge 
Dagmar Hald og sundhedsplej
erske Ingeborg Lunden påtog 
sig denne opgave.

1956 blev Rigmor Trier Eng
berg indvalgt i Dansk Kvinde
samfunds hovedstyrelse, hvor 
fhv. handelsminister Lis Groes 
blev formand 1958 og derefter 
ledede DK med stor dygtighed

og kraft. I hovedstyrelsen fik 
Rigmor Trier Engberg plads i 
forretningsudvalget. Hun fik til
delt formandsposten i kredsud
valget, hvis opgave det var at 
holde kontakt mellem hovedfor
eningen og lokalforeningerne. 
Desuden var hun medlem af det 
politiske udvalg og af lejrudval
get, som tilrettelagde og ledede 
DKs sommerkursus.

Arbejdet i hovedstyrelsen gav 
mulighed for at deltage i kvin
dernes internationale arbejde, 
og Rigmor Trier Engberg var 
med til I.A.W.s kvindekongres 
i Grækenland i 1958 og til nor
disk kongres i Stockholm i 1960. 
Det var berigende for det hjem
lige arbejde således at få lejlig
hed til at sammenligne de dan
ske kvinders forhold med andre 
landes. Navnlig de franske kvin

ders realistiske og ildfulde un
derstregning af, hvor nødvendigt 
det var, at kvinderne kom ind i 
råd og organisationer, var inspi
rerende.

Rigmor Trier Engbergs delta
gelse i hovedstyrelsen gav anled
ning til, at Dansk Kvindesam
fund holdt sit landsmøde i Kol
ding 28.-29. maj 1960. En stor 
del af det praktiske arrangement 
tilfaldt derfor DK Koldingkred- 
sen, og landsmødet blev derved 
en styrkeprøve for den samlede 
Kolding-bestyrelses arbejdskapa- 
citet.

I generalforsamlingen deltog 
omtrent 250 delegerede. Stats
minister Viggo Kampmann talte 
ved et offentligt møde, idet han 
søgte at besvare det spørgsmål: 
Er dansk familiepolitik tilstræk
kelig udbygget?

Som ved landsmødet i 1912 
tog deltagerne i 1960 den ene 
dag på udflugt til Skamling, 
hvor man drøftede problemet 
ligeløn for mænd og kvinder. 
Der var adgang for alle DK med
lemmer, og i alt ca. 500 deltog i 
udflugten.

I 1957 tog Koldingkredsens 
bestyrelse initiativet til, at dens 
medlemmer blev optaget på 
domsmandslisten og siden efter 
tur kom til at fungere som doms- 
mænd. Det var et typisk eksem
pel på DK Koldingkredsens be
stræbelse på at få kvinder ind på 
poster inden for alle samfunds
livets områder, hvor de før hav
de været underrepræsenterede. 
At dygtiggøre kvinderne gennem 
kursus og diskussionsklubber til 
deltagelse i byråd, forældrere 
præsentationer, sygekassebesty
relser, brugsforeningsbestyrelse 
osv., havde længe været praktise
ret, men derefter måtte målet og
så være at få dem indvalgt disse 
steder, og det blev DK Kolding
kredsens vigtigste arbejde. Det 
vakte nogle steder modstand, f. 
eks. i Svendesygekassen, hvor det 
betragtedes som borgerlig ind

35



blanding i et traditionelt social
demokratisk område. Men i re
gelen lykkedes det, og under alle 
omstændigheder blev kvinderne 
rigere på erfaring om, hvordan 
spillet foregår mellem konkurre
rende grupper, og modgang hær
dede.

Efter syv år som formand for 
DKs Koldingkreds trak Rigmor 
Trier Engberg sig tilbage. Hun 
efterfulgtes 1961 af fru Anna-Li
sa Hohwy (f. 1913), som var for
mand indtil 1964. Anna-Lisa 
Hohwy var ansat som arbejdsle
der på Kaalunds Fabriker A/S og 
havde derfor helt naturligt en 
stærk interesse i kvindernes del
tagelse i erhvervslivet. Det kom 
blandt andet til udtryk ved, at 
hun var med til Dansk Arbejds
giverforenings kursus »Kvinder
ne og Arbejdsmarkedet« på Ege
lund 1962, hvor arbejdsgiverne 
gjorde rede for deres bestræbel
ser for at gøre forholdene for 
kvinderne så tilfredsstillende på 
arbejdsmarkedet, at de i første 
omgang kom ud fra hjemmene 
og ind på arbejdsmarkedet, hvor 
der var hårdt brug for dem på 
grund af den store arbejdskraft
mangel, og at de dernæst siden 
ønskede at fortsætte erhvervsar
bejdet.

Denne situation udnyttede 
DKs Koldingkreds til at oprette 
kursus i maskinskrivning og bu
tiksoptræning for kvinder, og 
under de herskende forhold var 
et sådant kursus tilstrækkeligt 
til, at deltagerne fandt ansættel
se på en arbejdsplads.

Mange kvinder, som blev ude
arbejdende, fik imidlertid pro
blemer med at få børnene passet. 
Efter store anstrengelser lykke
des det 1963 DK at få oprettet 
en børnehave på Norgesvej. Be
styrelsen for DKs Koldingkreds 
havde derefter det økonomiske 
ansvar for børnehaven og ansva
ret for dens ledelse, til den i 
1978 blev gjort til en selvejende 
institution. Den var da i mellem

tiden blevet flyttet til Alminde 
(1. december 1976).

Da DK fik tilbudt en plads 
i Erhvervsrådets repræsentant
skab, tog Anna-Lisa Hohwy selv 
pladsen. Men den skuffede hen
de, idet det viste sig, at den ikke 
gav nogen indflydelse.

Efter tre års målrettet arbejde 
trådte Anna-Lisa Hohwy tilbage 
som formand. Hun afløstes 
(1964-1966) af skoletandlæge Pe
tra Flenner (f. 1900), men Anna- 
Lisa Hohwy blev som medlem af 
bestyrelsen til 1966 og fortsatte 
arbejdet ad de hidtidige baner. 
Hun blev således formand for et 
»genoptræningsudvalg«, DKs ho
vedforening nedsatte med det 
formål ved hjælp af et kursus af 
en uges varighed at få kvinder i 
gang igen, der tidligere havde få
et en uddannelse og været i er
hvervsarbejde.

DK Koldingkredsens sagkund
skab udnyttedes også på et andet 
område. I Bramdrupdam vokse
de parcelhusene rask op, og unge 
familier rykkede ind i dem. En 
kreds forældre, som ønskede en 
børnehave oprettet, trådte i for
bindelse med DKs Koldingkreds, 
som man vidste havde prøvet 
den slags. Sognerådet tilbød en 
tidligere skole, men der mangle
de startkapital. Den skaffede 
man bl. a. ved at ordne det, så 
mødrene gik sammen to og to og 
skiftevis passede begges børn. 
Betalingen for pasningen gik 
ubeskåret til det fælles formål. 
DKs børnehave Troldebo i 
Bramdrupdam åbnede i 1967 ef
ter to års utrætteligt arbejde. 
Den fik Signe Ejler til leder.

1966-1968 var økonoma frk. 
Inger Madsen formand for DKs 
Koldingkreds. På den tid viste 
der sig et fald i medlemstallet 
på grund af svigtende tilgang af 
unge. Faldet var ganske svagt: 1. 
januar 1965 312 medlemmer, 1. 
januar 1968 295 medlemmer.

Men bestyrelsen opfattede a- 
larmsignalet og satte ind mod fa
ren på flere måder.

For at vække offentlig op
mærksomhed om foreningen 
blev den amerikanske ambassa
dør mrs. Kathrine Elkus White 
indbudt til at komme til Kol
ding, hvor hun 16. februar 1967 
samlede 200 deltagere til et mø
de med en film om amerikansk 
farmerliv og med et foredrag om 
kvindens stilling i USA. Alt stod 
åbent for kvinderne, sagde hun, 
men alligevel var det kun et 
mindretal, der benyttede sig af 
mulighederne.

DK Koldingkredsens bestyrel
se nedsatte 1966 et udvalg, be
stående af mere modne kvinder 
og med Birthe Kvist Rasmussen 
som formand. Det skulle se på 
problemet med den manglende 
ungdomstilslutning, og det 
fremkom da også med et forslag 
om en møderække med ti emner, 
som det håbede ville interessere 
de unge. Håbet viste sig at slå 
fejl, og den 18. februar 1967 
drøftedes det åbent i Kolding 
Folkeblad, hvad der kunne være 
årsagen til DKs manglende til
gang af unge.

DK Koldingkredsens villighed 
til at komme de unge i møde var 
umiskendelig. Den viste sig 
ved, at forårsgeneralforsamlin
gen 1967 valgte en 17-årig gym
nasieelev Hedvig Vestergaard 
ind i bestyrelsen. Omtrent et 
halvt år senere skrev denne en 
artikel i »Kvinden og Samfun
det«, hvori hun anklagede Dansk 
Kvindesamfund for at glemme, 
at det er selve samfundsstruktu
ren, det er galt med. DKs frem
tidige problem var derfor at få 
vendt interessen mod de talløse 
kvinder i de almindelige befolk
ningslag for at opnå deres støtte. 
Hvis ikke det skete, ville for
eningen forblive en tandløs or
ganisation uden jordforbindelse.

I et interview i Kolding Fol
keblad hængte journalisten sig
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fast i, at Hedvig Vestergaard 
havde foreslået DK at bruge 
midler som demonstrationer, 
plakatopslag og strejker for at 
komme på bølgelængde med de 
bredere befolkningslag. Hedvig 
Vestergaard afværgede ved at 
forklare, at DK bare var en pæn 
forening, hvor kvinder fra for
skellige politiske partier gik sam
men om noget. Det var blot ikke 
effektivt. Men derefter gik hun 
et skridt videre end i artiklen i 
»Kvinden og Samfundet«, idet 
hun sagde, at DK efter hendes 
mening skulle være en politisk, 
organisation. Hvilken politik, 
DK skulle bekende sig til, ville 
hun dog ikke sige. Foreløbig vil
le hun gerne have dannet en 
ungdomskreds af DK i Kolding, 
mindst 30-40 stykker.

Der kom svar fra DK Kolding- 
kredsens formand Inger Madsen, 
som på generalforsamlingen 5. 
marts 1968 sagde, at hun havde 
måttet høre meget for Hedvig 
Vestergaards skrappe artikel. — 
Derfor beklagede hun »især, at 
bestyrelsen ikke i forvejen havde 
kendskab til Hedvigs indlæg«.

I den følgende debat blev ar
tiklen både forsvaret og angre
bet. Nogle fandt den morsom og 
selvransagende. Andre fandt, at 
den var stærkt politisk venstre
orienteret.

Dermed var ungdomsoprøret 
kommet til Kolding, og straks 
havde det splittet folk op i to 
modstående lejre. Det måtte næs
ten komme sådan, så stærk som 
modsætningen var mellem Anna- 
Lisa Hohwys generation og de 
unge kvinder. Deres interesser 
gjaldt abortproblemet, dvs. fri 
abort, og fuld ligestilling med 
mændene i erhvervene.

Inger Kirkegaard var formand 
1968-1970. (Her anføres ingen 
stillingsbetegnelse. Det arbejde
de bestyrelsen nemlig for at få 
indført almindeligt). De to år 
blev en udpræget overgangsperi
ode. En velfungerende bestyrel

Det forretnings
udvalg f  or Dansk 
Kvindesamfunds 
Koldingkreds, 
som indsattes 
1970 i stedet for 
en formand, 
bragte et gene
rationsskifte i 
foreningens le
delse.
Fra venstre: 
M ette Beyer, 
4nni Brørup, 
Signe Ejler.
Foto 1970.

se udførte et overordentligt stort 
og meget dygtigt arbejde. Alle 
de gamle aktiviteter blev fortsat: 
rådgivningskontor, børnefilm- 
klub, børneparkering på flere af 
byens skoler en eftermiddag om 
ugen, institutionsbesøg; man ar
bejdede for at få indplaceret 
kvinder i bestyrelser og organi
sationer; man holdt medlemsmø
der, hvor bl. a. medlemmer af 
byrådets forskellige udvalg ind
ledte. Men den opståede splittel
se i foreningen kom alligevel 
frem ved lejlighed, f. eks. da 
man diskuterede DKs nye for
målsparagraf. Da FNs dag skulle 
fejres den 24. oktober 1968, for
talte Hedvig Vestergaard på 
medlemsmøde om kvindens stil
ling i Østeuropa, stud. soc., fru 
Mette Beyer (f. 1943) om kvin
dekår i Vesten.

Ungdomsudvalget fortsatte sin 
virksomhed, men foreningen 
havde kun ti unge medlemmer. 
På forslag af ungdomsudvalget 
fik foreningen Jørgen Knudsen, 
Askov, som taler (1969). Ud fra 
Rifbjergs bog »Arkivet« fortalte 
han om det samfund, ungdom
men gjorde oprør imod.

Resultatet var, at der på gene
ralforsamlingen (1969) fremkom 
to modsat rettede klager. Dels 
ønskedes der flere arrangemen

ter for ældre. Dels blev det sagt,
at der ikke i DK var nok af in
teresse for de unge. Hedvig Ves
tergaard, som skulle rejse fra by
en, tog på generalforsamlingen 
afsked med tak for to år i besty
relsen og for, at hun havde lært, 
man skal se dem lige i øjnene, 
der siger »blåstrømpe«. Kort ef
ter generalforsamlingen meldte 
ti ældre medlemmer sig samlet 
ud. Medlemstallet var sidst på 
året 1969 243.

Efter generalforsamlingen 1970 
holdt bestyrelsen konstitueren
de møde, men da det viste sig, 
at ingen var villig til at lade 
sig vælge til formandsposten, op
rettedes i stedet et forretnings
udvalg på tre medlemmer: fri
tidspædagog fru Anni Brørup 
(f. 1946) (ansvarshavende overfor 
hovedforeningen), børnehavele
der fru Signe Ejler (f. 1944) (an
svarshavende overfor distriktet) 
og fru Mette Beyer.

Dermed stod det klart, at DKs 
Koldingkreds herefter ville blive 
ledet på en ny måde.
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