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Bilag 5. 
 
Vi har valgt at bruge navnet på de personer, som eleverne spillede, hver gang der 
bliver sagt noget 
  
02:15-02:24 (dommer): Ja… Ooooooog, øhm øhm… Nu vil jeg så spørge nogen fra 
Højre.. Hvad synes I om kvinders øhm, stemmeret? 
  
02:25-02:37 (Holger Hammerich): Ja, øhm vi synes ikke kvinder skal ha’ stemmeret 
på grund af, øh, vi synes at de er for følsomme, øhm, når de står inde i retten og 
endelig skal til at sige noget og så øh, og så tror vi heller ikke rigtigt at de kan sige 
deres mening (afbrydes af anden elev) 
  
02:38-02:44 (Hugo Hørring): De er svækkede og svage, og de vil ik’ ku’, øh, tænke 
realistisk og de vil tænke med hjertet i stedet for hjernen 
  
02:46-02:50 (Dommer): Øh, jaer… Er der nogen fra øhm, Kvindelig 
Fremskridtsforening der vil prøve? 
 
02:52-02:58 (Mathilde Bajer): Øhm, øhm vi synes kvinder skal ha’ ligeså meget ret 
jo, det er samme race vi er i, kvinder har ligeså meget ret som mænd… 
  
03:01-03:03 (dommer): Okay… Er der nogen fra Landstinget? 
  
(De to elever fra Landstinget puffer og hvisker til hinanden) 
 
 
03:05-03:19 (Lensgreve): Øh, okay… Jeg mener, at ja, de er mennesker, men med 
Guds ord står der, øhm, i biblen, at (hoster) at kvinder er mænds medhjælper… De 
ligeså meget mennesker som os andre, men det står i biblen og vi er jo trods alt… 
allesammen kristne 
  
(Der grines af forældrene, da pigen har tørklæde på og er muslim) 
  
03:22-03:24 (Dommer): Ja, er der nogen fra Det Radikale Venstre? 
  
03:25-03:40 (Ove Rode): Ja, jeg vil godt sige, at det er os der gør dem, til hvad de 
er…. Så.. Hvis vi synes at de er, øhm, svage… I retten og følelsesladet, øhm, så kan 
vi jo lave dem op på den gode måde, sådan så, at de kan tage de der beslutninger.. Det 
var det.. 
  
03:41-03:43 (Dommer): Øh, ja.. Er der nogen… Fra Landstinget? 
  
03:45-03:54 (Carl Ploug): Øh, ja okay… Øhm, altså jeg synes bare at mange kvinder 
ikke ved noget om det, og, øhm, altså jeg tror ikke de kan håndtere magten og jeg tror 
måske bare det er lidt for meget for dem. 
  
03:55-03:57 (Dommer): Okay… Nogen fra Kvindelig Fremskridtsforening? 
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03:59-04:12 (Fredrik Bajer): Øh ja, øh… At man udnytter børn, det er en ting. De kan 
ikke finde ud af, at, øh, og sige deres mening, øh, men det kan kvinder jo godt til 
gengæld.. Så derfor synes vi, at, øh, kvinder de skal have stemmeret 
  
04:14-04:15 (Dommer): Okay.. Nogen fra Højre? 
  
04:16-04:32 (Holger Hammerich): Øhm, altså, øh… Mænd har mere erfaring… De 
har, øh, uddannelse, og de har også et arbejde og derfor så, og de ved mere… Og øh, 
ja, og det går jo fint som det er nu, så hvorfor skal vi lave om i det? 
  
(Forældrene griner) 
  
04:34-04:38 (Dommer): ja… Det Radikale Venstre? 
04:39-04:59 (Ove Rode): Ja, øhm… Selvom det er fint nok, så kan man jo altid gøre 
det bedre, sådan at det er fint nok, at der øhm, mændene der kan stemme, så kan man 
jo altid gøre det bedre og så sige, at kvinder også må stemme… Det giver dem ligeså 
meget ret, og øhm, og tid til at stemme giver ligeså stor indflydelse på hvordan 
Danmarks, øhm, politik, skal være 
  
04:59-05:01 (Dommer): Ja, Landstinget? 
  
05:02-05:17 (Lensgreve): Ja, der er også det med, at vi kan altid ændre på noget og 
det fungerer fint, men det er jo ikke altid, at hver gang man ændrer noget, at der 
kommer noget godt ud af det… Det kan jo godt være, at vi så giver kvinderne 
stemmeret, og så er der ikke nogen der stemmer… Hvad skal vi så bruge… Komme 
igennem alt det her bøvl for ingenting 
  
05:18-05:20 (Dommer): Ja, Kvindelig Fremskridtsforening? 
  
05:21-05:22 (Fredrik Bajer): Ja, hvad nu hvis der kommer noget godt ud af det? 
  
05:23-05:25 (Dommer): Ja.. Højre… 
  
05:25-05:35 (Hugo Hørring): Det vil altså også tage for lang tid, hvis det var, at  man 
pludselig skulle lære dem alt det, som mændene kan.. De er ikke egnet til det, de har 
ikke… Det samme som mændene, de er fysisk stærkere, og på psykisk… 
  
05:35-05:36 (Dommer): Kvindelig Fremskridtsforening? 
  
05:36-05:42 (Mathilde Bajer): Det du sagde, var det ikke det du sagde at kvinder 
tænker med hjertet, er det så ikke bedre de får lov til at stemme? 
  
05:43-05:44 (dommer): Ja… Højre? 
  
05:44-06:12 (Holger Hammerich): Øh, øhm, Også som, hvad hedder det, Hugo sagde, 
øhm… Mænd har mere kræfter end kvinder, når de også skal ud og lave det lidt mere 
fysisk arbejde, og, øh, ja, og så, så, hvorfor kan… Kvinden kan jo faktisk bare 
fortælle manden, hvad hun gerne vil have, at der bliver stemt, det er jo meget nemt, så 
kan de jo være to om det, mens det bare er en stemme 
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06:13-06:14 (dommer): Kvindelig Fremskridtsforening? 
  
06:14-06:25 (Fredrik Bajer): Ja, det jo, øh, hvis kvinden siger til manden hvad hun 
gerne vil ha’, det er jo stadig manden der står med, øh, den sidste ret til at bestemme, 
hvem han gerne vil stemme på 
  
06:25-06:27 (Dommer): mmhmm, ja… Landstinget? 
  
06:27-06:47 (Lensgreve): Som Holger sagde… Altså en stemme per hus, er det ikke 
nok? Altså, hvis mændene så vælger at gøre noget andet, det kan man jo ikke gøre 
meget mere ved.. Altså, man jo ikke gå hen og sige, øh, du skal altså gøre hvad din 
kone siger… Ligemeget om man gør det eller ej, så kan det jo stadig godt være at 
(Forældrene afbryder ved at grine) 
  
06:49-06:55 (Dommer): (Slår hårdt i bordet med hammer) RO i salen… Og det 
gælder også forældre 
  
06:57-06:58 (Dommer): Ja, det Radikale venstre? 
  
06:58-07:20 (Ove Rode): Ja, hvis man ser på Folketinget, så er det jo ikke et 
Folketinget… Det er bare et Mandeting, fordi at det er kun mænd… der bestemmer 
hvad der skal ske, så det er… Vi kalder det Folketinget, der snyder vi også lidt os selv 
ved at sige, at det alt sammen er godt, for alle har en stemme, men alle har ikke en 
stemme, når det kun er mændene der bestemmer.. 
  
07:21-07:22 (Dommer): Ja, Højre? 
  
07:23-07:34 (Hugo): Hvis kvinderne skulle gøre sig ligeså, øhm, hvis kvinder skulle 
gøre sig ligeså uundværlige tillid fra os, så vil de ikke opnå det samme som mændene 
vil gøre, de vil ikke kunne komme ligeså langt, så hvorfor, skulle de have stemmeret? 
  
07:34-07:35 (Dommer): Kvindelig Fremskridtsforening? 
  
07:35-07:44 (Mathilde Bajer): Jeg vil gerne spørge Holger, er du ikke kun til stede, 
fordi der går et rygte om du er på steroider (??)… Er det rigtigt? Så kan du jo ikke 
være politiker jo 
  
07:44-07:44 (Holger Hammerich): Undskyld, prøv lige at sige det igen? 
  
07:44-07:48 (Mathilde Bajer): Du er jo, der går jo et rygte om at du er på steroider, 
stoffer, marihuana blandt andet. Er rigtigt? 
  
07:49-07:51 (Holger Hammerich): Nej, det er ikke rigtigt, det er bare rygter 
  
(Forældrene griner) 
  
  
7:57 – 8:19 – Carl Ploug - eeh… jeg vil bare lige sige som der også blev sagt før at 
kvinden altså eeh.. når man skal stemme så er det jo kvinden der har følelseslivet og 
mændene har forstandslivet og det er  det der er stærkest og der vil man jo sige at 



Antal Anslag: 12.949 

	

forstandslivet det er måske bedre til at stemme og så og til de rigtige beslutninger 
eeh.. der er blevet taget forkerte beslutninger og det er måske bare ikke godt nok. 
 
8:20 – 8:21 – Dommer - Ja. Det radikale venstre. 
 
8:22 – 8:41 – Ove Rode- altså forkerte beslutninger det er et stort ord. Vi har alle 
sammen vores egne meninger såå... det at manden der nu stemmer og så hvis kvinden 
også kunne stemme eeh.. så vil det aldrig være en forkert beslutning. Man har jo alle 
sammen en eeh... holdning til tingene og det er det parti man så vælger kan stemme 
imod. 
 
8:42 – 8:43  - Dommer - Højre. 
 
8:44 – 8:54 – Hugo Hørring - eehm... man skal, når kvinder skal stemme, så vil de jo 
nok stemme som jeg også havde sagt før med hjertet... og i politik skal man stemme 
rationelt og man skal holde på sin mening og det tror jeg ikke at kvinder er i stand til. 
 
8:55-8:56 – Dommer-  Okay. Kvindelig fremskridtsforening.   
 
8:57- 9:15 - Johanne Meyer - ja et argument jeg høre i meget bruger er at kvinder har 
intet kendskab til offentlige sager, men har alle mænd kendskab til offentlige sager... 
det kunne være hvis vi gav kvinder en chance og lærte det, så kunne de måske blive 
lige så gode til og med bedre endnu. 
 
9:16 – 9: 18 – Dommer - okay. Højre hvad har i at sige til det? 
 
9:19–9:33 - Holger Hammerich - eeh.. eeh... mænd har mere erfaring dee.. det vil 
tage tid at lære kvinder det og jaa.. det vil tage tid og kræfter… ja det vil tage tid og 
kræfter og de vil også koste mere for samfundet. 
 
9:34 – 9:35 – Dommer - Kvindelig fremskridtsforening. 
 
9:35– 9:41 -  Mathilde Bajer - lad mig spørger.. kunne det så have været omvendt og 
lade kvinderne stemme og lade ikke mændene stemme? ... så lad os prøve det og lad 
os se hvor godt vi stemmer.  
    
9:42- 9:43 – Dommer - Landstinget hvad har i at tilføje? 
 
9:44–10:11 -  Christian Ahlefeldt-Laurvig - kvinder ved ikke noget om politik lad 
os nu være realistiske ik.. altså hvis de fik stemmeret ville de ikke vide noget om det. 
Det vil tage dem lang tid for lige at finde ud af hvilket parti der står ind for hvad. Det 
vil tage rigtig langtid før de så får en chance for at stemme hvis de ikke ved hvem 
hvad går ind, for hvad de ved   ikke noget om politik de har jo selv valgt at være 
hjemme og lave mad og passe børn hvad ved jeg så kan mænd gå ud og lave det hårde 
arbejde jeg kender kvinder der har valgt at blive hjemme. 
 
10:12 – 10:13 – Dommer -  Ja. det radikale venstre. 
 
10: 14 – Carl Zahle - Ja men eeh.. som du siger eeh.. at kvinderne de ikke ved noget 
om politik eeh.. det er nok fordi de går hjemme men de har ikke noget valg, 
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tjenestepiger de kan ikke komme ud af huset så de bliver nødt til at lære noget om 
politik. 
 
10:29– 10:30 – Dommer - Højre hvad vil i sige. 
 
10:31-10:43 – Hugo Hørring - Øøh.. kvinder går som sagt derhjemme og de ser ikke 
verden udefra det gør mændene, så derfor kan de have en holdning som kvinderne 
ikke ved noget om... altså kvinder ved ikke noget om politik og det vil tage alt for 
langtid hvis de skal lære alt det om politik. 
 
10:44-10:45 – Dommer -  Kvindelig fremskridtsforening. 
 
10:46- 10:57 – Fredrik Bajer - Vi synes at man burde lave en skole til eeh.. kvinder 
hvis de ikke forstår det så kan de lære om politik og eeh.. blive klogere på det og så 
kan de stemme, og de kan stemme lige præcis hvad de vil. 
 
10:58- 11:00 – Dommer -  Ja landstinget. 
 
11:02- 11:14 – Carl Ploug - Så du vil sige, det at man kan bygge en skole det er 
måske ikke altid særlig godt. For som sagt bliver der sagt at kvinder har følelseslivet 
og de må stadig ikke stemme på samme måde som mændene. 
 
11:15 – 11:17 – Dommer -  Ja det radikale venstre 
 
11:19- 11:35 – Ove Rode - Hvorfor er det eeh. at vi ikke skal gøre det. Man 
bestemmer selv hvor man vil stemme og det er ligemeget om det er med følelsen eller 
med forstanden. Man går jo ind for det parti og hvad det står for så eeh.. ja det kan jeg 
ikke forstå. 
 
11:36-11:37 – Dommer -  Ja Landstinget. 
 
11:38- 11:49 – Christian Ahlefeldt-Laurvig -  Det med at tjenestepiger de ikke ved 
noget om politik og de ikke kan gøre noget... Tænk at de selv har valgt at arbejde som 
det de er... Det er jo ikke noget vi kan vælge at sige, at du skal være tjenestepige det 
er noget de selv vælger. 
 
11:50 11:51 – Dommer -  Kvindelig fremskridtsforening 
 
11:51- 11:58 – Fredrik Bajer - Hvad kan de ellers blive udover tjenestepiger? 
 
11:59- 12:00 – Dommer -  Landstinget. 
 
12:00-12:16 – Christian Ahlefeldt-Laurvig - Eeh... kvinder kan også tage den 
uddannelse som syerske eller sygeplejerske der er jo forskellige valg de fleste. 
Kvinder vælger jo bare at blive tjenestepiger eller prostitueret fordi de føler at det er 
en nemmere måde at tjene penge på.  
12:16-12:18 – Forældre griner.   
 
12:17 – 12:18 – Dommer -  Ro i salen. Højre. 
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12:25 – Hugo Hørring - som Fredrik sagde eeh.. det med skolen vil koste rigtig 
mange penge for samfundet at bruge, og rigtig meget tid på noget vi kunne bruge... vi 
kunne bruge pengene på så meget andet. 
 
12:35-12:36 –  Dommer - Det radikale venstre. 
 
12:37- 12:57 – Ove Rode - altså... at bruge pengene på noget andet det kan man godt, 
men så står man stadig i den samme krise som vi står i… vi bliver nødt til at prøve at 
bygge en skole hvis det kan hjælpe med at få unge piger til at lære noget om politik... 
og det at sige at vi kan bruge pengene på alt mulig andet ,sådan løser vi ikke det her 
problem på nogen måder. 
 
12:58- 12:59 – Dommer - Kvindelig fremskridtsforening. 
 
12:59- 13:09 – Fredrik Bajer -  prøv at tænke på hvor mange penge man kan tjene 
eeh.. hvis kvinder får en uddannelse.. så kan de komme med andre arbejde, de kan gå 
selvstændige og så kan Danmark tjene mange flere penge. 
 
13:10- 13:11 – Dommer -  Landstinget. 
 
13:12- 13:37 – Carl Ploug -  Jeg er overbevist om at eeh.. det går bedre for både 
mænd og kvinder hvis kvinder bliver hjemme og passer huset... og  eeh.. lader os 
mænd tage os af de offentlige sager... fordi at når kvinder bare er hjemme når manden 
kommer fra arbejde så er det manden der har været ude... det er ham der ved noget 
som der også er blevet sagt, men det med at de bare bliver hjemme de ved jo ikke 
noget når det bare er hjemme. 
 
13:38- 13:39 – Dommer -  Det radikale venstre. 
 
13:40- 13:50 – Carl Zahle -  Jamen grunden til at de ikke ved noget er at dee... er jo 
ikke ude og se omverdenen de kommer jo ikke ud og ser hvad der sker udenfor huset. 
 


