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Innledning 

Mot slutten av 1800-tallet og  på begynnelsen av 1900-tallet var det et voksende internasjonalt krav 

fra kvinner om å bli fullstendig inkludert i samfunnet. I alle land ble medborgerskapet definert av 

kjønn, og den norske grunnlovens begrep "norsk borger" var kjønnsdefinert i den forstand at en 

norsk borger var en mann. På grunn av kjønn ble kvinner utestengt fra det nasjonale felleskapet.  

Kvinnene ønsket politiske rettigheter i form av allmenn stemmerett. Dette var også en tid da 

moderniseringen var sterkt tilstede i samfunnet. Utviklingen pekte fremover mot økt 

demokratisering, både for kvinner og menn. Kvinnen inntok en stadig mer offentlig rolle og ble i 

større grad ansett som politisk subjekt. 

 Den norske kvinnestemmerettsbevegelsens arbeid kan i hovedsak knyttes til tidsrommet 

1884-1913. I Sverige ble dette arbeidet gjennomført noe senere, i perioden 1902-1921.  

Oppløsningen av den svensk-norske unionen i 1905 faller innenfor begge disse tidsavgrensningene, 

og påvirket arbeidet for allmenn kvinnelig stemmerett i de to landene. Jeg vil se på hvilken 

betydning hadde nasjonalismen for kvinnebevegelsen og stemmerettskamp. Her vil hovedfokuset 

ligge på Norge. Forhold omkring unionsoppløsningen vil være sentral i drøftingen. På hvilken måte 

påvirket unionsspørsmålet stemmerettskampen i de to landene? Jeg vil se på utvalgte metoder brukt 

av den norske kvinnesakbevegelsen og hvordan dette påvirket arbeidet for allminnelig kvinnelig 

stemmerett i Norge. I tillegg vil det trekkes inn hvordan de norske kvinnenes metoder påvirket 

svensk kvinnesaksbevegelse og deres arbeid for kvinnestemmerett i Sverige. 

 

Norsk kvinnestemmerettsbevegelse  

Anna Caspari Agerholt skriver at det som skjer i 1884 er at kvinnesaken går fra "hovedsaklig å være 

utopisk og litterær, blir omsatt i gjerning, i agitasjon, og trer inn i et nytt og fruktbarere spor".
2
 Det 

er i juni i dette året at Norsk Kvindesaksforening stiftes. Foranledning til stiftelsen var at våren 

1884 publiserte Dagbladet en oppfordring fra "Flere Kvinder" til venstrepolitiker og stortingsmann 

Hagbard E. Berner om å stå i spissen for dannelse av en forening til fremme for kvinnesaken. Disse 

anonyme kvinnene anså seg selv som ikke i standt til å ta dette initiativet på egen hånd. 28. juni 

1884 samles 50-60 kvinner og menn, deriblant H.E Berner og kvinnesaksforkjemperen Gina Krog, 

til møte på Søstrene Larsens pensjonat i Kristiania. På dette møtet ble det enstemming vedtatt av de 

fremmøtte at Norsk Kvindesaksforening (NKF) var å regne som konstituert. H.E Berner ble 

foreningens første formann. 

                                                
2 Agerholt 1973:72 
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 Foreningens paragraf 1 hadde den noe svevende formuleringen: "Foreningens formål er å 

virke for å skaffe kvinnen den henne tilkommende rett og plass i samfunnet."
3
 Det skulle ganske 

snart bli debatt blant foreningens medlemmer om hva formuleringen innebar, og hvilke metoder 

som skulle tas i bruk for å oppnå dette. Den 27. november 1885 talte Gina Krog på foreningens 

første offentlige møte som ble holdt i Otto Anderssens gymnastikklokale i Kristiania. Hennes tale 

denne dagen kom til å sette et sterkt preg på videre arbeid for kvinnestemmeretten. Her fastlo hun at 

målet var å kreve samme rett for begge kjønn, man skulle ikke be om mindre enn mennene hadde. 

Gina Krogs tale skapte protest og forargelse blant flere av foreningens medlemmer. I spissen for en 

mer forsiktig linje sto H.E Berner som mente at kvinnesaken hadde mer nærliggende oppgaver som 

måtte løses først og beskyldte kvinnene for å "ta Syvmilsstøvler paa" og gjøre "et storpolitisk 

Sving".
4
 Gina Krog og kvinnesakskvinnen Ragna Nielsen var blant dem som ikke sa seg i enig H.E 

Berners fremgangsmåte, en strategi de mente var altfor langsom og for lite radikal. Denne 

uenigheten om programmet for kvinnestemmeretten i NKF førte til at det en høstkveld i 1885 på 

Grünerløkka i Kristiania ble stiftet Kvindestemmeretsforeningen (KSF), den første rene 

kvinnestemmerettsforeningen i Norge.  

 I Sverige foregikk det også organisering for kvinnesaken, og Fredrika Bremerforbundet ble 

en betydningsfull kvinnesaksforening i denne tidsperioden. Fredrika Bremerforbundet skulle være 

"en sammanslutning av män och kvinnor, verksamma och intresserade för kvinnans höjande i 

sedligt, intellektuelt, socialt och ekonomisk hänseende."
5
 Arbeidet for alminnelig kvinnelig 

stemmerett i Sveriges tok først av da den første foreningen for kvinnelig stemmerett, Föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt (FKPR) ble stiftet i Stockholm i 1902. Her hadde bare kvinner hadde 

tilgang til medlemskap, til forskjell fra Fredrika Bremerforbundet der både menn og kvinner kunne 

delta. Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR), ble stiftet i 1903 med Anna 

Whitlock som ordfører. 

 

En ny tid 

Kvinnene kan synes å være lite til stede i historieskrivningen om inngangen til 1900-tallet. Både 

Norge og Sverige var på slutten av 1800-tallet dominert av klassekamp og politikk. Men også det 

nasjonale var viktig og særlig unionsspørsmålet preget perioden. Synet på unionen var ulikt i 

Sverige og Norge. Den svenske statens fremste argument for en fortsatt unionen mellom de to 

                                                
3 Agerholt 1973:75 

4 Agerholt 1973:84 

5 Nordqvist 1985:112 
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landene var tuftet på sikkerhetspolitiske begrunnelser. Et selvstendig Norge ville gjøre Skandinavia 

mindre motstandsdyktig mot europeiske stormakters ekspansjonspolitikk. Argumentene fra de 

norske debattantene snudde situasjonen mer eller mindre på hodet og anså et selvstendig Norge som 

positivt for framtiden til de skandinaviske landene: "(E)tt fullt själfständigt Norge blir Sveriges 

bästa och tryggaste vän"
6
, skrev den norske kvinnesaktivisten Randi Blehr i august 1905, kort tid 

etter unionsoppløsningen.  

 

Norway - opprør og splittelse 

I forbindelse med unionsoppløsningen ga Gina Krog og Norske Kvinders Nationalråd (NKN) ut det 

lille skriftet Norway - a few Facts from Norwegian History and Politics. Skriftet var en kortfattet 

oversikt over norsk historie på 23 sider hvorav 10 av dem var om perioden 1814-1905. Norway ble 

distribuert til 19 land gjennom International Council of Women (ICW), den internasjonale 

paraplyorganisasjonen for kvinnesaksforeninger. Både NKN og det svenske søsterforbundet 

Svenska Kvinnors Nationalråd (SKN) var medlemmer i ICW, Hensikten med utgivelsen av skriftet 

var å spre kunnskap om Norge, og å øke den norske profilen i utlandet. Utgivelsen av Norway 

skapte forargelse blant kvinnesakskvinnene i Sverige. Reaksjonene mot skriften omhandlet særlig 

det svenskene oppfattet som feilaktig historieskrivning fra norsk side og misskreditering av Sverige. 

Spesielt reagerte den svenske kvinnebevegelsen også på bruken av ICW som distribusjonskanal. 

Ved å bruke ICW, ble utgivelsen av Norway oppfattet som en politisk handling. Da ICW ble 

grunnlagt i 1888 ble det programfestet at organisasjonen var "organised in the interests of no one 

propaganda".
7 
De svenske kvinnesaksforeningene hevdet at NKNs bruk av ICW gjorde 

organisasjonen til et forum for politiske konflikter. Det var en ulik oppfattning av begrepet politikk i 

denne sammhengen mellom de norske og svenske aktørene. Der den svenske kvinnebevegelsen 

mente at utgivelsen og distribusjonen av Norway representerte en politisk handling, anså deres 

norske søstre dette som et resultat av kjærlighet til fedrelandet. Unionskonflikten representerte et 

særtilfelle som "föll med andra ord mellan stolorna"
8
 når det kom til politikk i alminnelighet. 

 Skriftet Norway skapte store protester fra svenske kvinnesaksforeninger og kom til å 

overskygge de felles sakene foreningene i Norge og Sverige kjempet for. Lederen i Fredrika 

Bremerforbundet, Anna Hierta-Retzius, gikk hardt ut mot det norske søsterforbundet og krevde 

motaksjon. Lotten Dahlgren, redaktør i tidsskriftet Dagny utgitt av Fredrika Bremerforbundet, kan 

                                                
6 Hammar 2004:126, Blom og Sogner (ed.) 2005:269 

7 Hammar i Historisk Tidsskrift 2005 Nr. 02:185 

8 Hammar 2005:196 
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trekkes fram som en av de svenske kvinnesakskvinnene som talte for å la samarbeid om felles 

kjerneverdier og mål fortsatt stå i fokus i debatten omkring Norway. Dahlgren fordømte skriftet og 

fremgangsmåten som var brukt og hun ga sin støtte til SKNs protest til ICW. Til tross for personlig 

standpunkt samt en økende irritasjon blant svenske kvinnesakskvinner, valgte redaktør Dahlgren å 

være forsiktig i offentlig eksponere det skisma som hadde oppstått mellom de norske og svenske 

kvinnene som følge av unionsstriden. Ved utgangen av 1905 var Lotten Dahlgren åpen for å følge 

opp initiativet til blant annet Gina Krog og Randi Blehr om å begrave stridsøksen og gjennoppta 

samarbeid de to landene i mellom. Dahlgren hadde derimot lite støtte fra andre svenske 

kvinnesakskvinner, og det skulle fortsatt gå noen måneder til før samarbeidet mellom de norske og 

svenske kvinnesaksforeningenes presseorgan fant tilbake til sin gamle form. 

 Fram til unionsoppløsningen i 1905 hadde samarbeidet mellom de norske og svenske 

kvinnesaksforeningene vært fredelig og fruktbart. Det svenske opprøret mot Norway skapte 

splittelse mellom norske og svenske kvinnesakskvinner. Hvilke motiv hadde Gina Krog og NKN 

for å sette det nordiske kvinnesamarbeidet på spill i 1905? I denne sammehengen kan den svenske 

historikeren Inger Hammars synspunkter i artikkelen Från brödragräl till syskontvist (2005) trekkes 

fram for å belyse de norske aktørenes hensikt med utgivelsen av Norway. 

 At Norway skulle bli et såpass stort stridstema kunne ikke Gina Krog og hennes 

medarbeidere forutse. Man ble fra norsk side overrasket over omfanget av protestene skriftet skapte 

i Sverige. Oppfattelsen av Norways betydning varierte i stor grad mellom de to landene. De svenske 

kvinnesakskvinnene oppfattet Norway som en ensidig og sjåvinistisk propagandatekst og som 

miskreditterende for Sverige. I norske kretser ble Norway ansett som en objektiv redegjørelse for et 

tusenårig historisk forløp, en opplysningstekst og et ledd i å heve Norges profil på den 

internasjonale kvinnearenaen. Gina Krog hadde støtte i styret og handlet på vegne av hele NKN 

med utgivelsen av Norway. Blant annet var Fredrikke Marie Qvam medforfatter.   

 Før unionsbruddet i 1905 publiserte Nylænde flere artikler som omhandlet tema som 

nasjonalisme, norsk selvhevdelse og irritasjon over manglende kunnskaper om Norge i utlandet. 

"Norge var forsvundet i Sverige"
9
, påpekte Gina Krog. Dette temaet hadde Krog tidligere behandlet 

i artikkelen "Det norske folks anonymitet II" fra 1903, og kan da tyde på at utgivelsen av Norway 

ble sett på som en forlengelse av synspunktene i artikkelen fra 1903. 

"Et stort, bredt oplysningsarbeide burde sættes igang og ikke slutte før vor nationale tilværelse er 

                                                
9 Gamme 2001:98 
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kjent og anerkjent"
10

, skriver Gina Krog. Dette opplysningsarbeidet var hevet over den alminnelige 

politiske sfæren. Ved å hevde at utgivelsen av Norway var en del av å spre kunnskap og opplysning, 

og dermed ikke en politisk handling kan det tyde på at Gina Krog med ren samvittighet valgte ICW 

som distribusjonskanal for skriftet. Konfliktens årsak bunner i stor grad ut i debatten om hva man la 

i begrepet politikk og fred i forbindelse med unionsoppløsningen og utgivelsen av Norway. Begge 

parter anklaget hverandre for å tolke begrepene feilaktig og for handlet ukorrekt. 

 Norway og debatten omkring unionen forårsaket splittelse mellom de norske og svenske 

kvinnene, men også innad i den svenske kvinnebevegelsen fikk hendelsene i 1905 ringvirkninger. 

Debatten brakte til syne indre uenigheter blant de ledende aktørene. Disse uenighetene og 

konsekvensene som fulgte vil bli ytterligere drøftet nedenfor. 

 

Underskriftsaksjonen i 1905 og dens betydning 

I folkeavstemningen om unionens oppløsning i 1905 knyttet det seg spenning om hvorvidt kvinnene 

fikk være med å gi sin stemme. Fredrikke Marie Qvam, som leder av 

Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF) sendte en henstilling til Stortinget om å inkludere 

kvinnene i folkeavstemningen. Henstillingen ble ikke godkjent. Historiker Ida Blom påpeker 

at:"Kvinnene ble ikke regnet med til det norske folk da den nasjonale selvstendigheten skulle 

konfirmeres."
11

 

 Da det ble klart at kvinnene ikke fikk delta i folkeavstemningen organiserte sentrale krefter 

innenfor kvinnestemmerettsforeningene med Fredrikke Marie Qvam i spissen, en omfattende 

underskriftsaksjon. Resultatet ble nesten 300 000 underskrifter fra kvinner over hele Norge. 

"Fædrelandskjærligheten kan ikke beregnes etter kjøn"
12

, skrev Gina Krog i 1905. Det var med 

bakgrunn i denne tanken at skriftet Norway ble publisert og uttalelsen ble bevist gjennom kvinnenes 

handlinger sommeren 1905. Underskriftsaksjonen har blitt kalt "Kvinnenes folkeavstemning", den 

samlet kvinner fra alle klasser og politisk ståsted og var et uttrykk for kvinnenes brede nasjonale 

engasjement. Underskriftsaksjonen ble derfor en kraftfull demonstrasjon av kvinners nasjonale 

interesse og deres vilje til politisk makt. Kvinnene viste seg som politiske aktører før de i det hele 

tatt fikk de politiske rettighetene. "Kvinnene praktiserte de demokratiske rettigheter med slik 

overbevisning at det representerte et kraftfullt argument for politisk likestilling"
13

, skriver Gro 

                                                
10 Hammar 2005:198 

11 Blom og Sogner (ed.) 2005:269 

12 Blom og Sogner (ed.) 2005:268 

13 Blom og Sogner (ed.) 2005:271 
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Hagemann. Aksjonen markerte både et høydepunkt og et vendepunkt i kampen for kvinnelig 

stemmerett, og var et viktig faktor i Stortinget vedtak om å innføre begrenset stemmerett for 

kvinner i 1907. 

 De fremtredende norske kvinnene som engasjerte seg i i det nasjonale spørsmålet var nært 

knyttet til Norsk Kvinnesaksforening og venstresiden i norsk politikk. Det var venstremenn som 

H.E Berner og Ole Anton Qvam som sto i spissen for støtte til kvinnestemmeretten, og 

argumenterte for kvinnenes intergrering i politikken var et nødvendig ledd i kampen for økt 

folkestyre. "Vi er et lidet Folk, vi har ikke Raad til at gjøre os mindre, end vi er,"
14

 oppfordet Qvam 

da han argumenterte for kvinnestemmeretten i Stortinget i 1895. Mens det i norsk 

kvinnesakbevegelse var en sterk tilknytning til den politiske venstresiden, var det blant de ledende 

svenske kvinnesakskvinnene ikke bare tilknytning til den liberale venstresiden, men også 

sosialdemokrater og høyrekvinner var representert. På grunn av motsetninger i politisk ståsted ble 

det bestemt at den svenske Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt skulle opptre som en 

politisk nøytral organisasjon. Tilsvarende organisering hadde vi ikke i Norge. Her var den nære 

støtten til venstresiden med på å hjelpe frem den norske kvinnestemmeretten. 

  

Unionsspørsmålets betydning 

Innad i de svenske kvinnesaksforeningene var det flere av de ledende aktørene som hadde 

personlige forbindelser til Norge gjennom vennskap, slektskap og ektefeller. Blant annet var Ann 

Margret Holmgren, Ellen Key og Anna Bugge Wicksell blant de som uttrykte sin sympati for den 

norske saken. Holmgren drev "pronorsk" virksomhet sommeren 1905, og Key og Bugge Wicksell 

kritiserte den hissige svenske holdningen og oppfordret til fred mellom de to landene.
15

 Kvinnene 

som uttrykte sin sympati med Norge tilhørte den liberale fløyen av svensk kvinnebevegelse, og i 

forbindelse med unionskrisen økte mistroen mot disse fra den mer konservative høyrefløyen. 

Temperaturen omkring unionskrisen i Sverige var så høy at den svenske kvinnbevegelsens 

pronorske aktører ble anklaget for landsforrederi av de mer konservative i bevegelsen. 

 Inger Hammar skriver at hendelsene i året 1905 innebar en midlertidig forsvakning og ga 

motstanderne av allmenn kvinnelig stemmerett i Sverige et incentiv til å drøye prosessen.
16

   

Dermed kom unionsspørsmålet til å ha ulik påvirkning for kvinnestemmeretten i de to landene. For 

de norske kvinnene ble unionskrisen et springbrett videre, for de svenske kvinnene ble den derimot 

                                                
14 Blom og Sogner (ed.) 2005:274 

15 Blom og Sogner (ed.) 2005:269 

16 Hammar 2004:204 
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et hinder på veien mot allmmen kvinnelig stemmerett. I tiden etter unionsoppløsningen ble 

rehabilitering av Sverige som nasjon det fremste prosjektet, et prosjekt som angikk alle svensker. I 

denne prosessen kan det synes at krisen omkring unionen og de ulike støttespillerne har blitt gjemt 

og utelatt fra historien som et forsøk på å bevare bildet av kvinnen som et fredens genius
17

, som 

Hammar skriver. På denne måten kunne de svenske kvinnene legge unionskrisen bak seg og bygge 

videre på argumentet om den kvinnelige særegenheten i den videre kampen om allmenn kvinnelig 

stemmerett.  

 Hammar belyser også spørsmålet om hvorfor disse kvinnene har blitt viet såpass liten plass i 

historieforskningen gjennom 1900-tallet. Hun peker på at det er først og fremst en tradisjon for å 

skrive seiershistorie med fokus på seierherrene. Mot slutten av 1900-tallet har det blitt tatt til orde 

for å synliggjøre kvinnene i historien. Dette har naturligvis ført til at "bemärkta kvinnor numera har 

en självklar plats på den historiska kartan".
18

 Men det er likevel slik at et bredt og fullstendig 

historisk bilde over kvinnenes aktivitet ennå ikke er blitt malt. Kvinneforskningen på 1990-tallet og 

fremover har falt i samme mønster som historieskrivningen på 1900-tallet; fokuset har vært på de 

seirende i historien. Få har belyst kategorien med historiens beseirede aktører. Hammar gir flere 

forklaringer på hvorfor kategorien de beseirede har blitt nedprioritert i forskningen. For det første 

legger hun vekt på at mangelen på bærekraftig empiri omkring historiens beseirede har 

vanskeliggjort å vri historieskrivningen bort fra seiersfokuset. Naturligvis vil for det ettertiden 

kunne finnes et større kildemateriale om fremgangsrike aktører og hendelser. Men det svakere 

empiriske grunnlaget alene forklarer ikke den manglende forskningen på feltet. Som videre 

forklaring trekker Hammar frem forskernes eget ønske om å være med på vinnerlaget og få "sola 

oss i glansen historiens giganter".
19

 Deretter blir aktørenes selv medvirkende til å la visse historiske 

hendelser få passere i stillhet fordi man ikke ønsket å eksponere disse for framtiden. Denne 

forklaringen blir ytterligere utdypet med disse hendelsene og de beseirede aktørene allerede under 

sin livstid har blitt ansett som "lättviktiga av det historiska minnets regissörer"
20

, og derfor ikke blitt 

viet større plass i historieskrivningen. Til sist legger Hammar vekt på at de beseirede hensikter har 

stemt dårlig overens med det rådende ideologiske klimaet ved de ulike forskningssentra, og derfor 

ikke blitt trukket frem som forskningsmateriale. 

 Forklaringene gitt ovenfor er ment om de svenske forholdene. Om man retter blikket mot 

                                                
17 Hammar 2004:205 Definisjon av genius:som symboliserer ånd og anlegg hos et menneske 

18  Hammar 2004:206-207 

19 Hammar 2004:207 

20 Hammar 2004:207 
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Norge og kvinnene som deltok i kvinnekamp og unionsspørsmålet her vet man at utfallet ble noe 

annerledes. Unionsoppløsningen fungerte som et springbrett videre mot begrenset allmenn 

kvinnelig stemmerett i 1907 og allmenn kvinnelig stemmerett i 1913. De norske kvinnene ble ikke 

beseiret på lik linje med de svenske kvinnene i den forsatte kampen for stemmeretten. Til tross for 

at de norske kvinnene ikke hadde de politiske rettighetene til å formelt påvirke omstendighetene 

omkring unionsoppløsningen, viste de styrke og vilje politisk makt gjennom sine aksjoner. På denne 

måten styrket de sitt grunnlag for å vise seg som verdige mottakere av fullt medborgerskap. For de 

svenske kvinnene ble uenighetene innad i kvinnebevegelsen brukt som et argument mot kvinnene 

og deres kamp for kvinnestemmeretten. Unionsspørsmålet førte her til at motsetningene mellom de 

liberale og de konservative ble mer synlige. De liberale kvinnene som hadde uttrykt sympati med 

den norske saken ble ansett som farlige for den samfunnmodellen og til og med beskyldt for 

landsforrederi. Unionsspørsmålet og underskriftsaksjonen samlet de norske kvinnesakskvinnene og 

styrket forholdet dem i mellom. Uenighetene og debattene med de svenske kvinnesakskvinnene 

forsterket denne følelsen av samhold for de norske kvinnene. Der den norske kvinnebevegelsen 

kom samlet og styrket ut av unionskrisen, sto den svenske kvinnebevegelsen på mer ustø grunn. De 

norske kvinnene var som seierskvinner å regne i tiden omkring og etter unionsoppløsningen. 

Likevel kan det vanskelig sies at det har vært betydelig mer fokus på kvinner som historiske aktører 

i1900-tallets norske historieskrivning. Slik som Hammar forklarer, at forskningen på 

kvinnehistorien - både mangel på kvinner og deretter et ensidig fokus på kvinner som kateogori - 

har vært preget av ulike faktorer kan også overføres til norske forhold. Kvinnesakens gjennombrudd 

har fått en relativt beskjeden plass i den tradisjonelle nasjonshistorien. 

 Den norske kvinnesaksbevegelsen var med som en brikke i da Norge fikk status som 

selvstendig nasjon i 1905. På denne måten kan det være lettere å løfte frem de norske kvinnenes 

betydning i denne perioden når historien om nasjonen skal skrives.  

 Som forklaring på kvinnestemmerettens tidlige gjennombrudd i Norge har historiker Kari 

Melby blant annet trukket frem den demokratiske folkeligheten.
21

 Grunnlaget for denne 

demokratiske folkeligheten ligger i at det norske samfunnet hadde fri bondestand, liten overklasse 

og fravær av adel. Innføringen av parlamentarismen i 1880-årene erstattet embetsmannsstatens 

politiske system og var et skritt videre i den generelle demokratiseringprosessen i denne perioden. 

Det vil si at det norske samfunnet i denne perioden var relativt homogent uten de mer markante 

klasseskillene tradisjonelt sett var å finne i Sverige. Melby skriver at: 

                                                
21 Blom og Sogner (ed.) 2005:274 
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Den særegne politiske situasjonen i Norge, med sterke koplinger mellom kampen for folkestyre og kampen for 

nasjonal selvstendighet, og med stemmerettsom et element i begge, må forklare det tidlige gjennombruddet for 

kravet om kvinnestemmerett her i landet.22  

 

Unionsoppløsningen i 1905 og alle de nasjonale følelser og aksjoner omkring denne var en 

utløsende faktor for gjennomføringen av den demokratiske prosessens siste fase - innføringen av 

allmenn stemmerett for kvinner i Norge i 1913. 

 

Konklusjon 

Kvinnenes kamp for stemmerett var en del av den generelle demokratiseringsprosessen som 

foregikk i Norge og over store deler av Europa på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen 1900-

tallet. Kampen for kvinnestemmeretten har virket oppdragende på kvinnene selv, og lært dem å 

opptre i organisasjoner
23

, skriver Anna Caspari Agerholt. Gjennom stemmerettssakens organisering 

skjer det en demokratisering. Moderniseringen var jordsmonnet stemmerettskampen vokste opp fra. 

 Unionsspørsmålet var en av faktorene som var med på å radikalisere den politiske debatten i 

Norge i 1890-årene. Spørsmål knyttet til unionen fungerte som drivkraft for politiske debatter og 

fikk betydning for kvinnestemmeretten. Kvinner i både Norge og Sverige engasjerte seg i den 

offentlige debatten rundt århundreskiftet, også i spørsmål som angikk unionen. Kvinnene deltok på 

sine egne premisser. Til tross for at de ikke hadde de politiske rettighetene for å delta i 

avstemmningen viste de engasjement og vilje til å få sin stemme hørt.  

 Ved århundreskiftet 1900 var det et voksende krav fra kvinner verden over om økte politiske 

rettigheter. Ofte samarbeidet kvinnebevegelser i ulike land , og dette var tilfellet for de norske og 

svenske kvinnene. Det var et nettverk av faglige og personlige forbindelser på tvers av 

landegrensene, og det var stor enighet om det overordnet målet - allmenn stemmerett for kvinner. 

Samarbeidet og utvekslingen av ideer var stor mellom de norske og svenske kvinnebevegelsene 

fram til unionsbruddet i 1905. Unionsbruddet viste at konsensus om union, fedreland, historie, 

politikk og kvinnesaken slo sprekker. Spesielt utgivelsen av skriftet Norway skulle bli avgjørende 

for at det norsk-svenske samarbeidet skiftet retning. Norway skapte sterk debatt i svenske 

kvinnebevegelser og den norske kvinnesakskvinnene ble beskyldt for å bruke den internasjonale 

paraplyorganisasjonen for kvinnesaksforeninger ICW som politisk redskap for å fremme norske 

synspunkt. De norske kvinnesakskvinnene på sin side hadde vanskeligheter med å akseptere 

                                                
22 Blom og Sogner (ed.) 2005:275 

23 Agerholt 1937:141 
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kritikken ettersom de mente at Norway var et opplysningsskrift med utgangspunkt i 

fedrelandskjærlighet. I debatten omkring unionsoppløsningen ble fedrelandskjærlighet og 

nasjonsfølelsen satt foran internasjonale kvinnesakssamarbeidet.  

 Vi har sett hvordan unionsspørsmålet på ulikt vis påvirket samarbeidet i 

kvinnesaksbevegelsene og det videre arbeidet for kvinnelig stemmerett i de to landene. Der 

unionsspørsmålet virket konsoliderende på den norske stemmerettskampen, førte det samme 

spørsmålet i Sverige til interne stridigheter og virket hemmende på det videre svenske arbeidet for 

kvinnelig stemmerett. De svenske kvinnene og deres bidrag til debatten omkring unionsspørsmålet 

ble i følge Inger Hammar de beseirede aktørene i historien og viet liten plass i historieskrivningen i 

tiden etter 1905. 

 Nasjonalismen var viktig som overideologi og bakgrunn for den svenske og norske 

stemmerettskampen. Kampen for stemmerett var knyttet til den nasjonale identiteten, både på 

kollektivt og individuellt nivå i begge land, men i Norge var den uløselig knyttet til en nasjonal 

selvstendighetskamp. Unionsoppløsningen i 1905 fungerte i Norge som en utløsende faktor for 

gjennomføringen av den demokratiske prosessens siste fase - innføringen av allmenn stemmerett for 

kvinner i 1913. 
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