
105AUST-AGDER-ARV 2013

I 1907 sendte noen kvinner i Risør et skriv til Stortinget med
følgende ordlyd:

Til det norske storthing!
Undertegnede tillader i ærbødighed henstille til det
norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret
ogsaa i politisk henseende.
I bestyrelsen for Risør led af L.K.S.F.

Anna Næss Louise Sæverud
Marie Sivertsen Ida Dahl

Risør, 2den februar 1907

“Risør ledd av L.K.S.F” var den lokale foreningen i Risør av Landskvinne-
stemmerettsforeningen (heretter LKSF), en forening som var opprettet i
1898 for å arbeide for stemmerett til kvinner. Samme henstilling til Stor-
tinget kom også fra lokalforeninger i Grimstad og Arendal, sistnevntes
skriv er gjengitt på foregående side. Arendalskvinnenes lengre tekst inne-
holdt også en begrunnelse for at kvinner måtte få stemmerett.

Disse henstillingene var del av en “kvinnebølge” som oppfordret Stor-
tinget til å vedta stemmerett for alle kvinner. Fra alle kanter av landet
kom det i 1907, og tidligere år, mange oppfordringer fra kvinner om å få
stemmerett når Stortinget behandlet stemmerettsspørsmålet.

Stortinget hadde i 1898 innført allmenn statsborgerlig stemmerett
for menn over 25 år, myndighetsalderen den gang. I juni 1907 fikk
kvinnene delvis medhold i stemmerettskravet da Stortinget vedtok å gi
en del kvinner statsborgerlig stemmerett ut fra økonomiske kriterier.
Ennå var det ikke allmenn aksept på Stortinget for å utvide stemmeret-
ten til alle kvinner på like fot med menn.

Kvinnene måtte vente til 1913 før likestilling var oppnådd på dette
feltet. Temaet hadde vært del av politiske diskusjoner fra 1880-tallet.
Første gang Stortinget diskuterte og stemte over spørsmålet, var i 1890.
Det er skrevet ganske mye om den rikshistoriske utviklingen som førte

Stemmerett også for kvinner!
Lokal stemmerettskamp 1890-1907

Ingeborg Fløystad

Henstilling til stortinget om å få

stemmerett fra den lokale stemmeretts-
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til stemmerett for alle, både i litteratur og nå også utlagt på internett.1

Denne artikkelen vil gi et lite innblikk i hva kvinner lokalt på Agder
foretok seg for å vise at de ønsket stemmerett, med vekt på bidrag fra
kvinner i Nedenes amt, dvs. Aust-Agder. Henstillinger fra kvinner lokalt
om å få stemmerett kom særlig i forbindelse med stortingsbehandlinger
i 1890, i 1901 og i 1907. Forut for stortingsvedtakene i 1910 og 1913
var det klart at stemmerettskravet ville bli vedtatt, og noe press fra lokal-
foreningene av LKSF eller underskriftslister ble nok da sett på som
unødvendig. Men før lokale tiltak ved tidligere stortingsvedtak omta-
les, er det nødvendig med litt bakgrunnsinformasjon.

Trekk av utviklingen henimot likestilling i
stemmerettsspørsmålet
Flere stortingsvedtak på 1800-tallet innebar etter hvert gradvis likestil-
ling av kvinner og menn, det gjaldt blant annet myndighetsalder og
arverett. Det forekom at stortingsmenn så at slike vedtak ville åpne for
samfunnsendringer. En uttalelse fra 1854 da Stortinget vedtok at kvinner
skulle få arve likt med menn, kan illustrere dette. Inntil da hadde
kvinnene bare arvet halvparten av menn ved arveoppgjør. En av
mennene som deltok i stortingsdebatten om arveretten, så at vedtaket
om lik arv var en åpning som pekte framover, og han uttalte:

“Skulde man gaa du derfra, at alle uden Hensyn til Kjøns-
forskjellen skulde have samme Rettigheder, kunne man tilsidst
komme til i alle Borgerlige forhold at sætte Kvinden ved siden af
Manden, vi kunde da opleve den Dag at Kvinden tage Sæde i
Stortinget…2

En slik framtid kunne ikke mennene tenke seg i 1854!  Men slik gikk jo
utviklingen, om det enn tok tid. Første kvinne som tok sete i Stortinget,
var lærerinne Anna Rogstad i 1911, som vararepresentant. I 1922 ble
Karen Platou innvalgt til Stortinget som første kvinne. Men før andre
verdenskrig var likevel ytterst få av stortingsrepresentantene kvinner.

Stemmeretten var en viktig døråpner for kvinners deltaking i sam-
funnet. Med stemmerett fulgte også valgbarhet til kommunestyrer og
Storting. Derfor var stemmerettsspørsmålet og utviklingen av stemme-
retten så sentral på veien mot kvinnenes fulle deltaking som samfunns-
borgere og dermed fulle innlemming i samfunnet og demokratiet.

Stemmeretten er todelt: kommunal stemmerett og statsborgerlig
stemmerett. Stortinget vedtok rettighetene uavhengig av hverandre og
gradvis. Stemmerettsspørsmålet var oppe til behandling i Stortinget 15
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ganger, seks ganger gjaldt det kommunal stemmerett og ni ganger stats-
borgerlig stemmerett.3

Den kommunale stemmeretten ble først vedtatt. I 1901 fikk noen
kvinner denne stemmeretten, og de første kvinnene kom inn i noen
kommunestyrer det året.  Den skattbare økonomien til husholdet eller
kvinners egeninntekt ble lagt til grunn i 1901, nedre grense for egen
inntekt var 300 kroner på landet og 400 kroner i byene. I 1910 ble
kommunal stemmerett uavhengig av økonomi innført for kvinnene,
bare få menn stemte da mot.

Samme økonomiske begrensning, som ved kommunal stemmerett,
ble satt da Stortinget i 1907 vedtok at noen kvinner fikk stemme ved
stortingsvalg. Dette var første gang kvinner ble gitt statsborgerlig
stemmerett, en viktig milepæl. Anna Rogstad hadde som lærerinne med
egen inntekt stemmerett, og var dermed valgbar til Stortinget da hun i
1911 tok sete der som vararepresentant.

Stemmerettsspørsmålet førte til mye diskusjon i samtiden. Mange
stortingsmenn stemte mot vedtakene under stortingsforhandlingene,
og stortingsreferatene av diskusjonen for og imot er både interessant og
deprimerende lesning. En av de mest fanatiske motstandere av kvinne-
stemmerett var biskop Heuch fra Kristiansand stift. Han uttalte bl.a.
under debatten på Stortinget i 1890 at en kvinne ville bli et “vanskapt
misfoster” om hun fikk stemmerett. Det var partimessige skillelinjer i
stemmerettsspørsmålet. I korthet kan en si at Venstre hele tiden var
pådriver, med støtte av Arbeiderpartiet som først fra 1903 fikk noen
representanter på Stortinget.  Høyre og høyrerepresentantene satte he-
le tiden “bremsene” på.  Men i 1913 innså alle partier at kvinnene
måtte få full stemmerett, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kvinnekrav om stemmerett
Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner
ble gjennomført, de som hadde myndighet til å vedta lover og lovend-
ringer? Et retorisk spørsmål – og svaret er nei!

I 1818 ble det reist spørsmål i Stortinget om hvem som skulle defi-
neres som borgere, hva med kvinnene? Spørsmålet ble avvist, kvinnene
hadde ikke bedt om å bli definert som borgere ble det sagt. Mannen
representerte husholdet, den minste økonomiske enheten i samfunnet.
Men da stemmeretten gradvis ble vedtatt, var en viktig side ved argu-
mentasjonen fra tilhengernes side at kvinnene hadde bedt om det, og
hadde gjort seg fortjent til det.

Hva hadde skjedd? Kvinnene hadde kommet med krav, påpekt det
urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-

Anna Rogstad 1854-1938, første

kvinne på Stortinget i 1911
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sjoner for å vise oppslutning blant kvinnene for kravet, og de hadde
vist politisk handling i 1905. Holdningene blant menn endret seg.

1884 ble Norsk kvinnesaksforening stiftet i Kristiania med det
generelle formålet” at virke for at skaffe kvinden den hende tilkom-
mende ret og plads i samfundet”. Foreningen hadde ikke eksplisitt
kvinnestemmerett på sitt program, et tema som begynte å bli diskutert
på 1880-tallet. Mange kvinner som ønsket likestilling med menn i
stemmerettsspørsmålet stiftet derfor en egen kvinnestemmerettsforen-
ing. På denne tida hadde heller ikke alle menn stemmerett, og kravet
fra kvinnenes side var stemmerett på like fot med menn, det vil si
stemmerett ut fra økonomiske kriterier, inntekt over en viss grense.

Spørsmålet om å gi kvinnene statsborgerlig stemmerett ble for første
gang diskutert i Stortinget i 1890. Det ble avvist med 70 mot 44
stemmer.

Røster i samfunnet hadde lenge krevd allmenn stemmerett for menn.
Da dette ble vedtatt 1898, syntes mange kvinner at den eksisterende
kvinnestemmerettsforeningen ikke gikk langt nok i stemmerettsspørs-
målet. En del kvinner som krevde stemmerett for alle kvinner uten øko-

Underskriftsliste fra Arendals- området

sendt til stortinget 1890, første gang

spørsmålet om stemmerett for kvinner

ble behandlet i stortinget.

Kilde: Stortingsarkivet.
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nomiske begrensninger, stiftet derfor i januar 1898 en ny stemmeretts-
forening. Den fikk navnet Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF).

Denne foreningen fikk langt større oppslutning enn den eldre
stemmerettsforeningen. Oppslutning rundt i landet førte til at det kom
lokale underavdelinger av LKSF, også på Agder. Pådriv fra kvinnene i
form av grunnlovsforslag sendt til Storting og Regjering, aksjoner og
underskriftslister for å be om stemmerett, i det hele det at kvinnene
selv krevde stemmerett, var viktig for at partier og stortingsrepresen-
tanter etter hvert endret holdning som til slutt ga seier for kvinnene.

Mange av stemmerettsforeningene kom i byer. Der var det et miljø
der kvinner slo seg sammen og vågde å stille likestillingskrav. Mange av
kvinnene kom fra middels- eller overklassemiljø. Men også i noen bygde-
samfunn, om enn ikke på Agder, kom det lokale stemmerettsforeninger.
I Vinje i Telemark ble “Vinje kvendestemmeretsforening” til etter at
kvinnene der 1899 ikke fikk være med og stemme over om salmene til
Elias Blix skulle innføres i kirka.4 Underskriftslister viser at spørsmålet
om kvinnestemmerett ble vidt diskutert.

Aktive kvinner i lokalsamfunn5

Første gang mange kvinner aksjonerte for stemmerettskravet var i 1890,
forut for behandlingen av grunnlovsforslag om statsborgerlig stemme-
rett for kvinner i Stortinget. Denne aksjonen finner vi spor av også i
Aust-Agder. Kvinnestemmerettsforeningen trykte opp lister der en
kunne skrive under på en henstilling til Stortinget om å vedta kvinne-
stemmerett. En liste ble innsendt fra Arendal med 21 navn, fra Lillesand
med 20 navn, fra Landvik med 19 navn, fra Arendal og omegn med 19
navn, og spredte underskrifter på kvinner fra området også på andre
lister. Øst i regionen kom en felles liste fra noen kvinner i Drangedal i
Telemark og Gjerstad. Det kan ha vært familiekontakt mellom kvinnene
som førte til at listene omfattet navn fra de to nabobygdene. På lands-
basis ble det i 1890 samlet inn underskrifter fra 4533 kvinner. Men
stemmerettskravet ble som nevnt avvist av Stortinget.

I 1901 skulle spørsmålet om å gi kvinner stemmerett ved kommune-
valg behandles i Stortinget. På forhånd hadde den nye stemmeretts-
foreningen, LKSF samlet inn om lag 12 000 kvinneunderskrifter med
petisjon til Stortinget. 6 Det ble ikke sendt inn underskriftslister fra Ag-
der, kanskje fordi det der ennå ikke var opprettet lokalavdelinger av LKSF.

Våren 1901 ble det noen steder i landet holdt massemøter angående
saken, deriblant i Kristiansand7, men visstnok ikke i Arendal eller de
andre mindre byene. I noen byer gikk kvinner i tog 17. mai, og 15. mai
stod følgende notis i Agderposten:
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Hvorfor går ikke Kvindene med i Borgertoget 17. mai. Borgere
har de dog været al sin Dag, og nu er de endogsaa stemmeberet-
tigede Borgere. Har den kvindelige Stemmeret den Betydning
for Samfundet og for Kvinderne som enkelte nevner, har
Kvinderne desuden iaar særskilt Opfordring til at feire Dagen
“offisielt” sammen med sine “medstemmeberettigede “ Mænd
eller Mandfolk.Vi tør forsikre at festkomiteen vil skaffe Dam-
erne en udmerket Plads i Toget”.8

Av referatet fra borgertoget i Arendal etterpå nevnes ikke om kvinnene
var med i toget.

Stortingsvedtaket i 1901 ga om lag 200 000  kvinner kommunal
stemmerett ut fra økonomiske kriterier. Dette førte til aktivitet for å få
kvinnene til å stemme og for å få innvalgt kvinner i kommune- og
bystyrer. Oppslutningen ved valgene var derimot ikke overveldende.
Agderposten meldte om kommunevalgene i oktober. “Ingen kvinde av-
ga stemmer verken ved personlig fremmøte eller ved forfald” het det i
omtalen av resultatet i flere av kommunene i amtet.9

Men mange steder rundt i landet kom nå de første kvinnene inn i
kommunestyrer, først og fremst i byer. I Aust-Agder kom ingen kvin-
ner inn i bystyrene. Derimot fikk Vestre- Moland kommunestyre to
kvinnelige representanter, Gusta Heldal og Fredrikke Henschien, begge
på en upolitisk liste. De var begge gift med gårdbrukere, Fredrikke
Henschien drev dessuten med biavl. Hun var kommet til Lillesand som
telegrafistinne.10 I Vest- Agder kom kvinner bare inn i bystyret i Kristian-
sand, 7 kvinner av i alt 52 representanter der.11

Neste kommunevalg var høsten 1904. En av byene der det var akti-
vitet for å mobilisere kvinner til valg var Risør, der det var 480 kvinner
som hadde rett til å stemme. I Risør var Anna Næss blitt oppfordret til
å samle medlemmer til LKSF, og hun henvendte seg til lederen av for-
eningen Fredrikke Marie Qvam om å komme til Risør da hun var på
foredragsturne langs kysten. Fru Qvam kom og samlet fullt hus i råd-
huset. Ved valget i denne byen stemte 375 kvinner. Men ingen kvinner
stod på valglistene, så bare menn kom inn i bystyret.12   Det var nok
foredragsturneen til Fredrikke Marie Qvam høsten 1904 som førte til
at det ble stiftet lokalforeninger av LKSF i byene på Agder.13

Kvinneaksjonen i 1905 –
viktig politisk engasjement
I 1905 skjedde en kvinnemobilisering som av mange er blitt sett på
som gjennombruddet for tanken om at også kvinnene måtte få stem-
merett. Det skulle holdes folkeavstemning for å vise om nasjonen stod

Fredrikke Marie Quam var leder av

Landskvinnestemmerettsforeningen og

var aktiv i å få dannet lokalforeninger i

kystbyene på Agder.
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bak unionsoppløsningen som Stortinget hadde vedtatt. Men folket –
hvem var det? Kvinnene ville også vise sin støtte, men LKSF ble avvist
da de henvendte seg til Stortinget og spurte om kvinner kunne få delta
i avstemningen. Folkeavstemningen ble derfor en mannsavstemning.

Dette førte til at en landsomfattende aksjon ble satt i gang blant kvin-
nene for å markere støtte til 7-juni vedtaket om å oppheve unionen med
Sverige. Mer enn 290 000 underskrifter fra store deler av landet ble sam-

Underskriftsliste fra Tvedestrand 1905

med overskriften "Undertegnede

ønsker at føie sit Ja til de Mænds, der

har ret til at deltage i Folkeafstemnin-
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let inn på svært kort tid. Disse listene har stortingsarkivet nå lagt ut på
internett, så alle kan nå se om formødrene eller andre slektninger fikk
anledning til å skrive under. Jeg har tidligere i to artikler skrevet om
hvordan denne aksjonen foregikk i Nedenes og ellers på Agder, og henviser
til disse artiklene for omtale av denne aksjonen lokalt.14

Det var stort engasjement for saken utover landet, og fra Aust-Agder
ble det samlet inn ca. 13 000 underskrifter til støtte for unions-
oppløsningen. I Arendal og Grimstad og etter alt å dømme også i Risør,
var det da stiftet lokale foreninger av LKSF. Men uavhengig av disse
foreningene ble det i mange lokalsamfunn samlet inn lister, ofte etter
initiativ fra lærerinner og lærere.

Da underskriftslistene ble overrakt regjeringen, var setesdølen Jørgen
Løvland fungerende statsminister og han uttalte: “Norske kvinners
holdning i by og bygd i disse dager er et smukt blad i Norges historie og
vil mektig bidra til å skaffe dem den rett de forlanger..” . Det var nok
stemmeretten han tenkte på! Og det var ikke så lenge før holdningene
til det å gi kvinner stemmerett gikk mer i deres favør. En viktig side ved
underskriftsinnsamlingen var at den viste politisk engasjement for saken
også blant kvinner i landdistriktene. Det hadde vært et motargument
tidligere at det særlig var bykvinner som ønsket stemmerett.

Gjennombruddet for statsborgerlig
stemmerett i 1907
Spørsmålet om statsborgerlig stemmerett hadde vært framme på påføl-
gende Storting etter den første gangen i 1890, men forslaget fikk ikke
det nødvendige to tredjedels grunnlovsflertall. I 1907 skulle grunn-
lovsforslaget om stemmerett for kvinner ved stortingsvalg på ny be-
handles i Stortinget. LKSF sentralt og lokalt viste stor aktivitet for å
bearbeide stortingsmennene, og 18 000 underskrifter ble samlet inn.
Styret i LKSF oppfordret valgkretsene til å sende underskriftslister til
sine stortingsrepresentanter for å be dem stemme for at kvinner fikk
stemmerett. I noen kretser ble oppmodingen fulgt, i Aust- Agder gjaldt
det Setesdal. Der underskrev 239 kvinner på en henstilling “Til Stor-
thingsrepræsentant for Sætesdal Valgkreds hr. Statsraad Liestøl “. De
andre nedenesrepresentantene fikk ingen slike henstillinger fra sine valg-
kretser, men lokalforeningene av LKSF var aktive.

Lokalt holdt stemmerettsforeninger møter og sendte henstillinger
til Stortinget. En annonse i Vestlandske Tidende i Arendal meldte i
februar: “Kvindestemmeretsforeningen. Søndag 10 feb. Kl. 8 ¼ i
Nedenes Banks Lokale. Foredrag av fru Wenche Sivle: Nutidsspørs-
mål”.  Kanskje skrivet fra Arendals-kvinner, gjengitt foran denne artik-
kelen, ble formulert på dette møtet.15

Birgit Olsen var sekretær i styret for

lokalforeningen av Landskvinnestem-

merettsforeningen i Arendal. Kilde:
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s.115.
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Arendal, Risør og Grimstads kvinnestemmerettsforeninger tillot seg
“i Ærbødighed at henstille til Storthinget at gjennemføre Kvindens stats-
borgerlige Stemmeret i denne Storthingsperiode”, slik henstillingen fra
Grimstad lød. Underskriverne fra styret i lokalforeningen i Arendal var
Signe Greve Dahl, formann, Aagot Bull ,” Viceformand”, Elisabeth
Vemmestad, Elisa Rolfsen, kasserer og Bergit Olsen, sekretær. De sam-
me kvinnene utgjorde styret i foreningen ved underskriftkampanjen
for unionsoppløsningen i1905. Bergit Olsen var bankkasserer ved
Arendals sparebank.16

Navn på kvinnene som underskrev fra den lokal stemmerettsforen-
ingen i Risør framgår av begynnelsen av artikkelen. Lederen var Anna
Næss som i 1904 hadde henvendt seg til Fredrikke Marie Qvam, som
tidligere nevnt, og hadde tatt initiativ til å starte en lokalforening i
byen. Tre av underskriverne ble seinere valgt inn i bystyret, Marie
Sivertsen fra 1908, Louise Sæverud fra 1907 og Ida Dahl fra 1911.17

Kvinnene som skrev under i Grimstad var Marie Knutsen, “formand”
i foreningen, Kathinka Welhaven, Marie Schefte, Helga Odd og sekretæ-
ren Elisabeth Helmer.  Det framgår av verket Grimstads historie utgitt i

Elisabeth Helmer fra Grimstad var

fotograf. Her t.v. med fotostativ og
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1927 at dette var aktive kvinner på flere områder i lokalsamfunnet. Marie
Knutson var som første kvinne blitt valgt inn i bystyret i Grimstad i
1904, for avholdspartiet. Hun var bl.a. med i styret for Dahlske skole,
var formann i Norske kvinders Totalavholdsselskaps Grimstadavdeling
(stiftet 1911). Kathinka Welhaven var leder av Grimstad folkeakademi,
stiftet 1904 og var med i styret i Grimstad sanitetsforening som ble stiftet
1908.  Elisabeth Helmer var fotograf og også aktiv lokalt.18

Fra Vest-Agder kom det også mange oppfordringer om å vedta stem-
merett for kvinner. I tråd med forslaget fra LKSF ble det sendt henstil-
linger til stortingsrepresentantene for Lister og Lyngdal valgkrets, og
det kom underskriftsliste fra kvinner i Lister og Mandal – i alt 483
navn. De lokale foreningene av LKSF i Kristiansand, Mandal, Farsund
og Flekkefjord sendte også oppfordringer til Stortinget om å gi kvinner
stemmerett.19

Arendals ledd av LKSF hadde en lengre begrunnelse for stemme-
rettskravet, for “at lade retfærdigheden ske fyldest” som de uttrykte det:

“I vor tid,da kvinners uddannelse er lig mænds, hvor de har samme
skattepligt, lige ansvar for landets love og hvor saamange indtager
ansvarsfulde stillinger, kræver retfærdighed denne reform”.

En vedblivende nægtelse af denne almindelige menneske-
rettighed, som stemmeret er, vil i længden komme til at bære
uretfærdigheds bitre frugter”.

Vi ser at rettferdighetstanken var sterk. Utviklingen hadde gitt kvinnene
samme rettigheter og plikter som menn, hevdet arendalskvinnene. Det
var en menneskerett å få stemmerett.

Stemmeretten var fra LKSF tenkt på lik linje med menn som jo
hadde full stemmerett. Men Stortinget vedtok begrenset statsborgerlig
stemmerett i 1907, stemmerett etter økonomiske kriterier tilsvarende
vilkårene for kommunal kvinnestemmerett gitt i 1901. Så ennå var
ikke kampen for allmenn stemmerett vunnet.

Vestlandske Tidende hadde en liten kommentar til vedtaket om å gi
en del kvinner stemmerett i 1907. Avisa skrev at med stemmerett fulgte
valgbarhet “saa efter næste Valg taler vel Sandsynligheden for, at vi vil
faa også kvindelige Repræsentanter i Storthinget”. 20 Dette viste seg jo
å være vel optimistisk.

Sluttseier!
Men i 1910 vedtok altså Stortinget med stort flertall å gi kvinner kom-
munal stemmerett uten økonomiske begrensninger. I konstitusjons-
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komiteens innstilling het det bl.a.: “I 1905 la kvinderne for dagen en
fædrelandskjærlighet, politisk interesse og politisk takt, som fortjener
at pekes paa i denne forbindelse”. 21

 Og 11. juni 1913 vedtok et enstemmig Storting å gi kvinner over
25 år statsborgerlig stemmerett. Vedtakets ordlyd lød: “ Stemmeberet-
tigede ere norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og
som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der”.  Det var
identisk med forslaget som styret i LKSF lenge hadde forslått for Stor-
tinget.  I 1911 var foreningens forslag blitt lagt fram for Stortinget av
vestegden Aasulv Bryggesaa og tre andre med røtter i Vest-Agder.
Venstremannen Bryggesaa kom på Stortinget i 1900, og hadde som
medlem og leder av konstitusjonskomiteen lenge arbeidd for stemme-
retten.22 Arbeiderpartiet hadde, og hadde lenge hatt, forslag om at
stemmerettsalderen skulle være 21 år, men det ble nedstemt.

Forut for stortingsbehandlingene i 1910 og 1913 ble det etter alt å
dømme ikke foretatt lokale kvinneaksjoner. Det kom nok av at sammen-
setningen av Stortinget viste at stemmerettsforslagene ville bli vedtatt,
alle partiene gikk nå inn for det.  Den nesten 30 år lange stemmeretts-
kampen var over! Kvinnene hadde seiret. Deres aksjoner ved viktige av-
gjørelser, ikke minst i 1905, støttet opp om kampen som frontkvinner
som Fredrikke Marie Qvam og Gina Krog førte, og bidro til holdnings-
endringer i samfunnet. Betydningen av lokalt engasjement fra kvinner
rundt i landet må ikke undervurderes i stemmerettsspørsmålet!

Norge var den første selvstendige nasjonen som inkluderte kvinnene
i samfunnet ved å vedta å gi dem full stemmerett. Men – ennå var det
faktisk en begrensning i stemmerettsreglene. Menn og kvinner som
fikk støtte fra fattigvesenet mistet stemmeretten. Dette ble fjernet i
1919, og først da var stemmerett for alle menn og kvinner fullt ut en
realitet!

Maren Bjørnsgaard t.v. og Marie

Sivertsen var de første kvinnene som i

1908 ble valgt inn i Risør bystyre.

Marie Sivertsen var med i stemme-

rettsforeningens styre og satt i bystyret

til 1916.

Kilde: T. Lindstøl: Risør gjennom 200

år, Risør 1923 s.304.
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