Valgretsoptoget i 1915, hvor kvinderne
fejrede, at de havde fået stemmeret.

Foto: KØN

FRUENTIMMERE
Fruentimmer er et gammelt ord for kvinde.
Kvinder blev i Grundloven 1849 udelukket på grund af deres køn.
De fik først stemmeret i 1915.
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Arbejdere på et teglværk - Aarhus 1886.

Foto: Den Gamle By.

FOLKEHOLD
Folkehold er et gammelt ord for tjenestefolk.
Alle mænd, som stod i privat tjenesteforhold,
det vil sige boede hos deres arbejdsgiver, havde ingen stemmeret.
De fik først stemmeret i 1915.
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Fattige skulle arbejde for den hjælp,
de fik. Der pakkes kakkelovnspulver i
arbejdsanstalten på fattiggården

Foto: Frederiksberg Arkiv

FATTIGE
I Grundloven 1849 stod der, at man havde ret til at blive hjulpet af det offentlige, hvis man ikke kunne klare sig selv. Men fattighjælp blev betragtet
som et lån. De mænd, som modtog fattighjælp, var udelukket fra stemmeretten, indtil de havde tilbagebetalt gælden til det offentlige.
De fik først stemmeret i 1933.
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Patienter på Middelfart Sindssygehospital
omkring år 1900

Foto: Middelfart Museum

FJOLSER
Ordet fjolser blev dengang brugt til at beskrive folk, som havde en psykisk
sygdom eller var udviklingshæmmede. De var umyndiggjorte – det vil sige,
at man havde besluttet, at de ikke var i stand til at bestemme over deres
eget liv og derfor skulle have en værge – en anden person – som traf
beslutninger for dem.
Umyndiggjorte mennesker var uden stemmeret.
Sådan er det stadig.
www.konmuseum.dk
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FORBRYDERE
Mænd, som begik kriminalitet og blev dømt for dette, mistede
deres stemmeret. Selvom man havde afsonet sin straf, fik man
ikke stemmeretten igen.
Forbrydere fik først stemmeret i 1959.
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Niels Christian Frederiksen (1840-1905)
var politiker, drev flere virksomheder
men gik konkurs og tog til Amerika.

Foto: Det Kongelige Bibliotek

FALLENTER
En fallent er en, som er gået fallit eller konkurs.
Sådanne mænd havde ikke stemmeret, da de ifølge
Grundloven ikke måtte stå ”uden råderet over eget bo”.
Fallenter fik stemmeret i 1959.
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En omrejsende sigøjnerfamilie.

Foto: Dansk Folkemindesamling.

FREMMEDE
Fremmede var mennesker uden dansk statsborgerskab.
Det kunne være folk fra Europa, som kom til Danmark for
at søge arbejde.
Folk, som bor i Danmark, men ikke har dansk statsborgerskab, har stadig ikke stemmeret.
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