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Indledning

Vælgerforeninger har gennem mere end 
100 år været et vigtigt led af det politiske 
liv i Danmark, både på landsplan og i de 
lokale samfund.

Vælgerforeninger er sammenslutninger 
af vælgere og ikke-vælgere, der tilslutter 
sig deres formål. Foreningernes formål er 
ud fra politisk helhedssyn at få indflydel
se på debat, meningsdannelse, valgpro
gram, udnævnelser, kandidatopstillinger 
og valg. Den enkelte vælgerforening sam
ler som regel tilhængere af et bestemt par
ti eller af et politisk program uden for de 
etablerede partier. Vælgerforeninger er 
bindeled mellem vælgerne og de valgte og 
derfor uundværlige, hvis folkestyret skal 
være andet end en formalitet.

Det politiske liv, såvel landspolitikken 
som kommunalpolitikken, udspiller sig på 
grundlag af det arbejde, som udføres af væl
gerforeningerne. Man kan derfor ikke for
stå den politiske udvikling i Danmark i de 
sidste hundrede år uden at være opmærk
som på vælgerforeningernes betydning.

Interessen kan gælde en enkelt vælger

forening, hvis historie man vil skrive 
f.eks. i et jubilæumsskrift. Det kan også 
være, at man som led i en sogne- eller by
historie vil belyse de lokale vælgerfore
ninger som en del af den kommunalpoli
tiske udvikling.

Denne bog er tænkt som en vejledning 
for den, der på den ene eller den anden 
måde vil studere vælgerforeninger. Den 
giver forslag til de emner, man kan tage op 
for at belyse vælgerforeningernes histo
rie, fortæller, hvordan man kan finde kil
der og oplysninger, og præsenterer for
skellige løsninger på opgaven.

Ordet »vælgerforening« skal forstås i 
bred betydning. Den lokale vælgerfore
ning står i centrum, men vejledningen kan 
også være til nytte for dem, der studerer 
de næste led i partisystemet: kredsfore
ninger og amtsorganisationer. Derimod 
er der intet om at skrive partihistorie på 
landsplan.

Tallene i skarp parentes i det følgende er 
henvisninger til litteraturlisten s. 30 ff.



Danske partier og vælgerforeninger fra 1849 til i dag

Med grundloven af 5. juni 1849 fik Dan
mark sin første frie forfatning, og et poli
tisk liv i moderne forstand begyndte at 
udvikle sig. Før 1849 havde der været 
klubber, hvor interesserede borgere drøf
tede politiske spørgsmål; men adgangen 
var begrænset, og der var ingen virksom
hed udadtil.

Grundloven indeholdt ikke ordet »par
ti« (dette gælder i øvrigt alle senere 
grundlove), men med sin garanti for »de 
borgerlige friheder«, især menings-, tryk
ke-, forenings- og forsamlingsfrihed, 
gjorde den det lovligt at danne politiske 
partier og andre sammenslutninger og at 
påvirke samfundet på mange måder, blot 
de ikke truede den offentlige orden.

De, der ville vælges til lovgivende og 
kommunale forsamlinger, havde behov 
for at få forbindelse med vælgerne; på de
res side fik vælgerne interesse i at organi
sere sig, så de kunne præsentere deres øn
sker for kandidaterne med større vægt og 
virke for at få deres egen kandidat valgt.

I de første årtier var vælgernes aktivitet 
dog begrænset til selve valgdagen og 
måske de nærmeste dage før denne. 
»Bondevenneselskabet«, en landsorgani
sation med lokale filialer, fremførte re
formforslag til gavn for bønderne, som 
udgjorde befolkningens store flertal, og 
fik en vis indflydelse på valgene. Men det 
almindelige var stadig, at der forud for 
hvert valg dannedes valgkomiteer, der ar
bejdede på at få en bestemt politiker valgt.

Den enkelte valgkomité havde ingen for
bindelse med andre kredse eller med en 
central ledelse. At alle valg til Folketinget 
fandt sted som flertalsvalg i enkeltmands
kredse bidrog yderligere til at isolere de 
enkelte valgkomiteer.

Det var først forfatningsændringen i 
1866, der førte til permanente foreninger 
af vælgere i kredsene. Danmarks nederlag 
i krigen 1864 fremkaldte en konservativ 
reaktion på de foregående års demokrati. 
Grundloven af 1866 indførte privilegeret 
valgret til Rigsdagens ene kammer, 
Landstinget, således at godsejerne var sik
ret flertal der. Landstingets flertal pegede 
på konservative regeringer, og kongen 
fulgte dette flertal. Det demokratisk valg
te Folketing blev skubbet til side. Heraf 
opstod »forfatningskampen«, som kom 
til at vare til 1901.

Tilbageslaget fik de demokratiske kræf
ter til at samle sig. De forskellige venstre- 
grupper forenede sig 1870 i ét parti, Ven
stre, som krævede, at regeringen skulle 
have et flertal i Folketinget bag sig (parla
mentarisme). Ude i landet grundlagde 
Venstre vælgerforeninger. Socialdem o
kratiet blev grundlagt 1871, men virkede 
foreløbig kun på det lokale politiske plan 
og mest gennem fagforeninger. Partiet var 
marxistisk, men forlod snart ideen om en 
socialistisk revolution og satte ind på at 
forbedre forholdene for sine vælgere, ar
bejdere og andre småkårsfolk. I Folketin
get kom partiet i 1884.



Stillet over for denne opposition samle
de de konservative grupper sig midt i 
1870’erne i partiet H øjre. Det var et stort 
og selvsikker! parti, især i provisorieårene 
1885-94, hvor Estrup ledede det.

Men det var Venstre, der voksede i væl
gertal, økonomisk styrke og selvtillid, og 
det svækkede ikke partiet, at det var delt i 
flere grupper fra temmelig konservative 
folk til radikale. I 1901 gav Højre op, og 
Venstre fik regeringsmagten. I 1905 kom 
det til brud i Venstre, de radikale trådte ud 
og dannede deres eget parti, D et R ad ika
le Venstre. I 1915 opløste Højre sig selv, 
og D et Konservative Folkeparti blev dan
net. De løse partigrupperinger fra 
1870’erne havde nu fundet deres faste 
form i »de fire gamle partier«, som kom til 
at beherske det politiske billede indtil 
slutningen af 1950’erne. Det danske fir- 
partisystem var enestående stabilt, selv 
om ændringer af befolkningen og de po
litiske institutioner var dybtgående.

Ved valget i april 1901 indførtes den re
form, at stemmeafgivningen blev hemme
lig. Det forekommer os at være en selv
følge; men faktisk blev det før 1901 ført til 
protokols, hvilken kandidat hver enkelt 
vælger stemte på. En del af stemmelister
ne er bevaret og kunne udnyttes langt me
re, end det er sket. [63,64,66-69]

Efter 1901 blev de politiske rammer re
formeret meget. Kvinder og tyende fik 
valgret til kommunale valg i 1908, og ved 
grundloven af 1915 valgret til rigsdags
valg. Grundloven afskaffede den privile
gerede valgret til Landstinget, og til Fol
ketinget indførtes forholdstalsvalg, såle
des at ingen stemme længere gik tabt.

Den nuværende grundlov af 1953 af
skaffede Landstinget og indførte institu
tionen folkeafstemning (se side 21). Valg
retten blev udvidet flere gange; således 
blev valgretsalderen 1953-78 trinvis ned
sat fra 25 til 18 år.

Under disse omstændigheder viste »de 
fire gamle partier« sig som sagt at være 
overordentlig stabile. De delte vælgerne 
mellem sig, så alle væsentlige grupper i 
samfundet var repræsenteret. På landet 
repræsenterede Venstre den store, frem
gangsrige gårdejerstand, de radikale min
dre gårdejere og husmænd. De to andre 
partier var i begyndelsen kun svagt re
præsenteret på landet, men stod til 
gengæld stærkt i byerne, hvor Socialde
mokratiet blev partiet for arbejderne og 
andre småfolk, mens Højre/Det Konser
vative Folkeparti samlede de fleste em- 
bedsmænd, funktionærer og selvstændi
ge. Grænserne forskød sig noget, især 
fordi befolkningen flyttede fra landet til 
byerne; men vælgernes trofasthed over 
for deres én gang valgte parti var stor.

Hertil bidrog, at hvert parti havde sin 
egen presse. I større byer udkom en avis 
for hvert af de fire partier. Kursusvirk
somhed, skoler og oplysningsforbund var 
med til at styrke sammenholdet i partier
ne. [1-30]

Naturligvis var der andre partier end de 
fire gamle. I 1919 stiftedes to partier, der 
viste sig at kunne leve længe, selv om de 
ikke blev store: Retsforbundet, som kom 
i Folketinget 1926, og D anm arks K om 
munistiske Parti (DKP), i Folketinget 
1932. Mange andre partier blev dannet 
omkring en enkelt politiker eller under



Uddrag a f  en trykt fortegnelse over vælgere i Thisted og deres stemmeafgivning v ed  fo l 
ketingsvalget 15. april 1898. - Først fr a  1901 blev stemmeafgivningen hemmelig. Indtil 
da skulle vælgerne i andres p åh ør fortælle, hvilken kandidat de skulle stemme på, og en 
liste f ø r  er skrev det i en ”s tem m e lis teF le r e  steder i landet er disse lister bevaret, og to a f  
dem  er udgivet i samtiden (vedr. valgene i Thisted 1895 og 1898).

G årdejer Kr. Jannum  var Venstres kandidat og m arinekaptajn C.L.A. Trolle Højres. 
H an blev genvalgt. (Efter Jørgen  Elklit: Fra åben  til hem m elig afstemning, 1988)

indtryk af en bestemt situation; men de 
forsvandt hurtigt igen. Det politiske liv er 
rigt på døgnfluer.

Fra omkring 1960 blev de fire gamle 
partiers position svagere. Der blev grund
lagt en håndfuld partier, som viste sig at 
have livskraft. Socialistisk Folkeparti (SF)

stiftedes 1959 af DKPs tidligere formand, 
Aksel Larsen, som i 1960 førte det nye 
parti ind i Folketinget. Venstresocialister
ne (VS) blev grundlagt i 1967 af SFs ven
streopposition og var fra begyndelsen i 
Folketinget. Kort efter stiftedes tre nye 
partier, som alle kom i Folketinget i 1973:



Kristeligt Folkeparti (1970), Fremskridts
partiet (1972) og Centrum -D em okrater- 
ne (1973). [31-41]

Folketingsvalget 1973 kom til at sætte 
skel i den politiske historie. De fire gam
le partier mistede deres dominerende po
sition, stabilitetens tid var forbi. »Både 
for nye og gamle partier er den sociale 
profil og forbindelsen til bestemte er
hvervs- og klasseinteresser blevet udvi
sket«. [72, s. 84]

Bag opbruddet lå store ændringer i be
folkningens forhold. Vandringen fra land 
til by accelererede, antallet af selvstændi
ge dalede, antallet af ansatte i industri og 
især i handel og servicefag steg. Nedgan
gen i antallet af arbejdere blev rigeligt op
vejet af funktionærgruppens vækst. Den 
offentlige sektor tog flere opgaver op: 
forsorg, sundhed, undervisning og miljø
beskyttelse, så antallet af offentligt ansat
te steg stærkt. Desuden gik der større og 
større overførsler fra det offentlige til 
pensionister, studerende, arbejdsledige og 
andre understøttede.

Befolkningen fik bedre uddannelse, 
mere fritid, højere levefod og større mo
bilitet gennem hele århundredet. I 60’er- 
ne eksploderede denne udvikling, hen i 
70’erne blev den dæmpet; men den op
hørte ikke.

Danskerne er organiseret på alle ledder 
og kanter, og organisationerne deltager 
både direkte og indirekte i den politiske 
proces. I 1980 blev der talt 1.990 lands
dækkende organisationer, heraf var de 
1.200 (60%) økonomiske og erhvervs
mæssige. [72, s. 61] Organisationsprocen
ten hos funktionærerne var i 1982 85% og

dermed næsten lige så høj som hos arbej
derne (88%). For de to grupper under ét 
var den 86%. [72, s. 18,67].

Efter dette korte rids skal der til slut 
gøres status over vælgerforeningerne. Det 
kan hurtigt konstateres, at de har haft 
kraftig tilbagegang siden 1950’erne: Om
kring 1950 var mere end 25% af vælgerne 
medlemmer, i 1966 19%, i 1973 12% og i 
1990 6% . I absolutte tal er der tale om en 
halvering fra 587.000 i 1966 til 252.500 i 
1990. Hvorfor? Her skal peges på tre fak
torer: Massemedierne, græsrodsbevægel
serne og leden ved politik. [72, s. 16,89]

M assemedierne har ændret vilkårerne 
for det politiske arbejde. Ser vi først på 
den trykte presse, viser det sig, at antallet 
af aviser er dalet fra 123 i 1945 til 42 i 1990. 
Deres oplag er uændret; men det er reelt 
en tilbagegang, fordi anden presse gik 
kraftigt frem, det gælder især distrikts
pressen og fagpressen. De fleste aviser har 
opgivet bindingen til et enkelt parti og 
satser på at informere og påvirke bredt. 
[72, s. 89-99] De elektroniske medier, især 
TV, spiller en stigende rolle for menings
dannelsen. De foretrækker dramatiske 
begivenheder som valg og kriser, deres 
præsentation er personfikseret og som re
gel begrænset til det aktuelle. [71, 72 s. 89- 
99] Opinionsmålinger foretages løbende, 
deres indflydelse er omdiskuteret.

Mens vælgerforeningerne tidligere 
kunne opsuge de nye bevægelser, som der 
var styrke og varighed i, er de bragt i de
fensiven af de »græsrodsbevægelser«, som 
har vundet frem i de sidste 20-30 år. 
»Kampagnen mod atomvåben«, bevægel
serne mod a-kraft og for vedvarende



energi, »De grønne«, kvindebevægelsen, 
fredsbevægelsen, »Folkebevægelsen mod 
EF« og flere andre har vundet mange 
medlemmer og først og fremmest tilhæn
gere. De er slagkraftige, kan hurtigt mo
biliseres, og behøver ikke som de politi
ske partier at tage hensyn til, hvad der kan 
realiseres. Mange talenter, navnlig mange 
unge, er gået ind i »bevægelserne«, som i 
princippet er udenomsparlamentariske, 
og har holdt sig uden for vælgerforenin
gerne - i hvert fald indtil videre.

Værst er dog nok, at der eksisterer en 
m odvilje o v e r fo r  »politikerne«. Folk, der 
føler, at man har trådt på dem, folk der sy
nes, at »politikerne lover alt og holder in
tet«, folk, hvis kontakter til arbejdsplads, 
naboer og familie er svage, vælger at hol
de sig uden for det politiske.

Vælgerforeningerne er i krise. De har 
mistet over halvdelen af deres medlem
mer på 24 år og er hårdt trængt af græs
rodsbevægelserne, som appellerer stær
kere til de unge. Med deres langsigtede, 
tålmodige arbejde i bunden af det politi
ske system tiltrækker vælgerforeninger
nes folk sig ikke mediernes interesse, 
tværtimod retter skuffede medborgeres 
fortørnelse sig mod disse menige partisol
dater. [57-75]

Medlemstallene daler; men vælgerfore
ninger og partier vil nødig reducere ud
gifterne og dermed aktiviteterne, for det 
gør de andre jo ikke! Interesseorganisati
onerne er villige til at støtte politisk ar
bejde, men vil naturligvis have indflydel
se for pengene. Det vil det offentlige ikke. 
Således var motiverne bag den første dan
ske lov om støtte til politisk arbejde: Lov

nr. 940 af 23. dec. 1986 om økonomisk 
støtte til politiske partier m. v. Loven 
trådte i kraft 1. jan. 1987, og siden er der 
tilført vælgerforeninger og partier offent
lige midler i forhold til deres stemmetal 
ved det seneste valg. Vælgerforeningerne 
modtager hvert år 3 kr. pr. stemme ved 
kommunalvalg, amtsorganisationerne 2 
kr. pr. stemme ved amtsrådsvalg og parti
erne 5 kr. pr. stemme ved folketingsvalg. 
Virkningerne af støtten kendes endnu ik
ke.

At vælgerforeningerne har nået et vig
tigt punkt i deres udvikling fremgår også 
af, at de nu bliver studeret videnskabeligt. 
»Lokale vælgerforeninger. Aktiviteter og 
opgaver i kommunalpolitikken« er et 
forskningsprojekt ved Københavns Uni
versitet. Den første rapport fra projekter 
(1986) behandler bl.a. det partipolitiske i 
forhold til det kommunalpolitiske og un
dersøger vælgerforeningers forhold til 
græsrødder og til lokallister uden for par
tierne. [70] Statens humanistiske Forsk
ningsråd tog i 1986 initiativ til forsk
ningsprojektet »Dansk politik under for
andring 1945-1985«, i hvilket også væl
gerforeninger vil blive behandlet. [72]

Uanset hvilken rolle vælgerforeninger
ne spiller i dag, og hvilken betydning de 
vil få i fremtiden, er det uomtvisteligt, at 
de gennem et århundrede har været vigti
ge og nødvendige folkelige led i det poli
tiske system. Det har derfor god mening 
at inddrage vælgerforeningerne, når man 
vil beskrive et sogns eller en bys historie i 
nyere tid.



Hvordan skriver man en vælgerforenings historie?

Vælgerforeningens historie bør ikke være 
en selvcentreret succeshistorie, men en 
beretning, der gør det klart, at vælgerfor
eningen er et vigtigt led af det kulturelle 
og folkelige liv. Dens historie bør fremstå 
på baggrund af den almindelige udvikling 
i det område: den by, det sogn eller det 
amt, hvor den har sit virke. Dette sigte 
gælder, uanset om historien udkommer 
som et selvstændigt skrift, eller den findes 
i en større fremstilling af sognets eller by
ens historie.

Hvordan begyndte det?
Forfatteren kan indlede med at fortælle 
kort om Danmark på den tid, da vælger
foreningen blev stiftet, især naturligvis 
om det politiske liv. Hvordan var den po
litiske situation i landet og lokalt? Var det 
lokale kræfter, der tog initiativet, eller var 
det folk udefra eller oppefra? Blev der 
stiftet andre vælgerforeninger i partiet på 
den tid? På det sted?

Derefter er det naturligt at spørge, 
hvordan der blev indkaldt til det stiftende 
møde: Ved annoncering, ved opslag på ar
bejdspladser, ved mund til mundmeto
den? Så er der stifterne: Hvem var de? Ik
ke bare deres navne, men også deres livs
stilling, alder og bopæl har interesse. 
Hvordan fandt de sammen? Havde de 
forbindelse til andre foreninger? Hvor
dan forløb det stiftende møde? Blev of
fentligheden orienteret om den nye fore
nings tilblivelse? Endelig reaktionen:

Hvad skrev pressen, hvad sagde de andre 
vælgerforeninger på stedet? Partiets høje
re organer?

Hvordan udviklede vælgerforeningen 
sig?
Fremstillingen skal indeholde oplysnin
ger om medlemstal, økonomi og ledende 
personer, om aktiviteter i det lokale sam
fund og i partiets højere led. Det er de ele
mentære ting; men de må ikke ses isoleret, 
de skal sættes i forhold til andre partier på 
egnen og til eget parti andre steder.

Fortæl om forbindelserne til organisati
onerne og kommunen. Om de forsamlin
ger og råd, som vælgerforeningen søgte at 
få indflydelse på: Sogneråd, byråd, me
nighedsråd, ligningskommissioner, hjæl
pekasser, sygekasser og mange andre. 
Hvordan gik det med at få folk indvalgt 
der eller med at vinde indflydelse i det he
le taget?

Hvis fremstillingen dækker mange år, 
er det bedst at dele den i perioder. Det kan 
være den store politik, der bestemmer pe
rioderne: 1901, 1920, besættelsestiden og 
1972-73 er vigtige skel i den politiske hi
storie. Men perioderne kan også rette sig 
efter de vigtigste medlemmer af bestyrel
sen, ofte mangeårige formænd. Eller 
fremstillingen kan disponeres i kapitler 
om foreningens indre liv (medlemmer, 
økonomi, bestyrelse) og den udadrettede 
virksomhed (agitation, polemik, repræ
sentation).





Det er vigtigt hele tiden at kaste blikke 
til partiet lokalt og landspolitisk og til de 
andre vælgerforeninger på stedet. Den 
enkelte melder sig ind i en vælgerforening 
for at få indflydelse. Men det gør de andre 
jo også, så der er meningsforskelle og mu
lighed for konflikter. De bør ikke harmo
niseres bort, som det sker i dårlige jubi
læumsskrifter. Naturligvis kan ikke alle 
arrangementer omtales; men fortæl om 
mødevirksomhed og deltagerantal på ud
valgte tidspunkter. Hvordan var forhol
det til de andre vælgerforeninger? Selvføl
gelig var det konkurrence, men der var 
sikkert også aftaler om spilleregler og sag
ligt samarbejde, f.eks. om afholdelse af 
større møder, opsætning og nedtagning af 
plakater o.a. Valgforbund og listeforbund 
har ofte samlet konkurrenter om et sam
arbejde mod fælles fjender.

Vælgerforeningens medlemmer kan be
skrives nøjere, men kun hvis pålidelige 
kilder er til stede - byg ikke på rygter og 
gætteri. Hvordan fordelte de sig på for
skellige fag og erhverv? Hvordan var al
dersfordelingen? Kønsfordelingen: Hvor
når kom de første kvinder ind som med
lemmer? I bestyrelsen? Mange steder har 
bestemte familier gjort sig gældende, 
måske i flere generationer. Var partiets 
ungdomsorganisation repræsenteret i be
styrelsen? Gjorde lokale forskelle sig gæl
dende: Bycentrum contra forstæder, Øst
byen contra Vestbyen?

Antallet af vælgerne var oprindelig me
get begrænset. Det er nødvendigt at for
tælle om ændringer i valgretten og valg
måden (se side 17 ff).

Disposition, sprog og stil
Det er en god idé at slutte med et resumé 
og et blik ud i fremtiden. Mange læsere 
begynder her: en del får interesse for at 
læse mere; men for dem, der ikke har lyst 
til det, bør der være nogle hovedlinjer.

Disposition, sprog og stil skal afpasses 
efter læserne. De, der læser en vælgerfor
enings historie, er i første række medlem
merne, men der vil også være en del andre 
interesserede i og uden for partiet. Skriv 
dansk normalprosa! Anvender forfatte
ren politologers sprog eller et andet aka
demisk fagsprog, er det ret sikkert, at 
skriftet ikke vil blive læst uden for fagfol
kenes kreds.

Stilen bør være varieret. Det er en god 
idé at bringe citater, f.eks. når en begiven
hed eller en person skal beskrives. Ofte er 
sproget i en forhandlingsprotokol eller en 
avisartikel karakteristisk for sin tid eller 
for sin forfatter. Men på den anden side 
bør teksten ikke være en samling citater. 
Citater bør ikke stå alene - de skal fortol
kes og bruges. Husk også at angive, hvor 
citatet begynder og slutter (ved anførel
sestegn eller indrykning eller mindre 
skrift).

Et a f  de nyeste eksem pler p å  en jubilæumsbog, hvor en vælgerforenings v irksom hed ind
tager en central plads, er Verner Bruhns bog om Socialdem okratiet i Esbjerg. H eri skil
dres vælgerforeningens sammensætning, forbindelser til det øvrige parti, sam arbejdet 
m ed fagbevægelsen, ledende personligheder, den lokale politik osv.



Illustrationer, statistikker og tabeller
Der bør være portrætter af hovedperso
nerne (fotografier, tegninger, gerne kari
katurer). Men der er mange andre illu
strationer, der kan gavne og fornøje: En 
side fra en gammel forhandlingsprotokol, 
valgplakater, brochurer, faner og andre 
genstande. Illustrationerne skal placeres 
nær det sted i teksten, som de skal belyse. 
Gode billedtekster kan fange læsere, der 
tilfældigt får bogen i hånden og lede dem 
videre ind i bogen.

Hvis forfatteren eller en anden kan teg
ne portrætter, lokaliteter eller blot små 
vignetter, kan siderne blive mere levende. 
God layout tager tid, men behøver ikke 
koste ret meget, og den gør bogen mere 
indbydende.

Tal og statistik kan være meget oply
sende, men kun når de stilles sammen 
med andre tal. Hvis partiet får valgt tre 
mand ind i byrådet, bør det oplyses, hvor 
mange de andre partier fik valgt. Valgtal 
skal anføres sammen med tallene for an
dre partier og for partiet i andre kredse 
o.s.v. Statistik kan gøres mere læservenlig 
ved en grafisk fremstilling (kurver eller 
blokke).

Indholdsfortegnelse og register
Indholdsfortegnelsen hjælper til hurtig 
orientering om, hvor et emne er behand
let. Kapitlernes navne skal være sagligt

oplysende. Hvis forfatteren foretrækker 
poppede og indforståede overskrifter, 
skal de forklares.

Register over personnavne er til hjælp 
for den travle læser, der kun søger en be
stemt person. Det er i forhold til nytten 
en ringe ulejlighed at lave et navneregi
ster.

Fremstilling af manuskript og bog
Der er god hjælp at hente for forfattere, 
der står usikkert over for de tekniske si
der af opgaven. Her skal kun henvises til 
Håndbog for danske lokalhistorikere og 
dens efterfølgere. [17] Kig også på væl
gerforeningshistorier af forskelligt om
fang og forskelligt niveau .

Og til sidst: Sørg for, at der er penge til 
at mangfoldiggøre manuskriptet, inden 
arbejdet rigtigt går i gang!

Dette kapitel har handlet om, hvad der 
skal skrives og hvordan, for overvejelser
ne herom bør være de første, forfatteren 
gør sig. Næste kapitel handler om kilder
ne. Rækkefølgen er valgt for at advare 
forfatteren mod at begynde med kilderne, 
for så er der en risiko for, at de kilder, han 
først ser på, får lov at dirigere fremstillin
gen, og at han aldrig kommer videre til 
andre kilder. Der er nemlig mange flere 
kilder til vælgerforeningens historie, end 
man umiddelbart skulle tro.



Vælgerne i købstæder og sogne var delt 
i to klasser: den alm indelige klasse, der 
bestod af alle vælgere, og klassen af den 
højest beskattede  femtedel af vælgerne. 
Den almindelige klasse valgte i købstads
kommunerne den større halvdel af rådet, 
i landkommunerne den mindre halvdel. 
Byrådsmedlemmer blev normalt valgt én 
af de første dage i januar, sognerådsmed
lemmer blev valgt på lokalt varierende da
toer. Valgene gjaldt for perioder af 6 år, 
hvert 3. år valgtes den ene halvdel. Funk
tionsår og regnskabsår var kalenderåret.

Toklassesystemet ophævedes ved lov 
nr. 79 af 20. april 1908, der tillige gav kvin
der og tyende valgret. Valgperioderne 
blev gjort fireårige, regnet fra 1. april, og 
valgene skulle finde sted i 1. halvdel af 
marts, første gang i 1909.

Lov nr. 101 af 29. marts 1924 gjorde 
muligt at opføre kandidaternes navne på 
stemmesedlen, at anvende listebetegnel
ser og at indgå listeforbund (for at undgå 
stemmespild). Der var mange ændringer i 
de følgende år, nævnes skal kun, at forta
belse af valgret p.g.a. straf bortfaldt i 
1951. Fortabelse p.g.a. ikke-tilbagebetalt 
eller ikke-eftergivet fattighjælp forsvandt 
først helt i 1961.

Valgene til amtskommunerne var længe 
indirekte. Indtil 1908 valgtes amtsråds
medlemmer af 1 valgmand pr. sogneråd + 
lige så mange af de højest beskattede. De 
første valgte den større halvdel. 1908 for
dobledes antallet af valgmænd fra sogne
rådene. De to halvdele blev valgt for hver 
6 år og afgik skiftevis. 1916 afskaffedes de 
højestbeskattede vælgeres særstilling. D i
rekte valg til amtsråd blev indført ved lov

nr. 59 af 2. marts 1933, gældende fra marts 
1935.

Borgmestre i købstæderne var konge
ligt udnævnte indtil 1919, og de kongeligt 
udnævnte amtmænd var fødte formænd 
for amtsrådene, indtil det ved kommunal
reformen af 1970 bestemtes, at amtsborg
mesteren skulle vælges af og blandt amts
rådsmedlemmerne. Ved samme reform 
indgik købstadskommunerne i amterne.

Fra 1981 finder kommunale valg sted i 
november, og de kommunale råd funge
rer fra 1. januar (som hidtil i fire år). Den 
gældende lov er nr. 140 af 8. marts 1989.

De kommunale og amtskommunale råd 
er valgbestyrelser, derfor indeholder de
res arkiver en del arkivalier om organise
ring og gennemførelse af valg. Ved søg
ning i kommunale arkiver (uanset om de 
befinder sig hos arkivskaberen eller er af
leveret til landsarkivet) er det nødvendigt 
at vide, hvorledes arkivet er blevet dannet 
eller ordnet. I Odder-systemet findes sa
ger om valg i gruppe 15, i KL-systemet er 
de i gruppe 84 og i DK-systemet i gruppe 
074.

For Københavns vedkommende er æl
dre valgsager afleveret til Stadsarkivet [90, 
seddelregistratur], nyere sager befinder 
sig i Magistratens 1. afdeling. I 1950 ind
førtes faste journalnumre for valgsager; 
først anvendtes nr. 122, 123 og 200, fra ca. 
1970 nr. 630, 631, 632, 633 og 634.

Ligesom kommunerne dannede også 
amterne i ældre tid deres arkiver efter 
egen model. Fra ca. 1960 anvendte amter
ne et af arkiwæsenet udviklet system, 
hvor sager om valg havde nr. 001; dette 
nummer anvendes stadig i statsamterne,



Billeder, der belyser en vælgerforenings daglige virke, skal man normalt ikke  vente at 
kunne finde. N år der findes billeder, stam m er de typisk fr a  optog, offentlige m øder eller 
som her fr a  et jubilæum, nemlig 50-års jubilæet 6. septem ber 1964 i socialdem okratiet i 
Århus søndre kreds. (Århus kom m unes biblioteker, Lokalhistorisk samling)

mens amtskommunerne 1976-85 anvend
te nr. 0-0 og derefter nr. 0-01.

Valgdatoer og valgresultater
Resultaterne af de valg, som en vælgerfor
ening har deltaget i, kan formentlig findes 
i forhandlingsprotokollerne. Men det 
sker, at de mangler, eller at de ikke er påli
delige. Som regel mangler også tallene for 
andre partier og for partiet selv andre ste
der, således at der ikke kan foretages sam

menligninger. Man må derfor ty til andre 
kilder for at finde tal, der kan sætte de lo
kale valgtal i perspektiv. Aviserne bringer 
som regel udførlige og pålidelige valgtal; 
men det er en ret tidrøvende vej at gå. Når 
det gælder valg til Rigsdagen, er det lette
re at benytte J.R  Nordengaards bog »Val
gene til Rigsdagen i 100 år. En historisk
statistisk fremstilling« (1949). Den inde
holder tal fra alle valg til Folketinget og 
Landstinget 1849-1929, med stemmetal



for hver enkelt kandidat, og for årene 
1932-47 partiernes hovedresultater. [83]

Gennemførelsen af kom m unale valg 
var overladt til de kommunale råd, som 
længe selv bestemte datoen. I København 
var der som nævnt valg hvert år, og både 
her og i de øvrige kommuner var det al
mindeligt at holde valg i begyndelsen af ja
nuar, men der var mange afvigelser herfra. 
Datoerne fremfindes lettest i Sognerådsti
dende, aviser eller lokalhistorisk litteratur.

Efter loven af 1908 havde alle kommu
ner valg hvert 4. år, og valget blev afholdt 
i 1. halvdel af marts, idet det nye råd til
trådte pr. 1. april.

Det ordinære valg i 1941 blev på grund 
af besættelsen udsat to gange. Da det en
delig blev afholdt, skete det på samme dag 
over hele landet, og således har det været 
siden.

Folkeafstemning (referendum) har si
den 1866 fundet sted i forbindelse med 
ændring af grundlove. Den første egentli
ge folkeafstemning fandt sted 14. decem
ber 1916 og vedrørte afståelsen af de

dansk-vestindiske øer. Grundloven af 5. 
juni 1953 skabte i § 20 og 42 regler for fol
keafstemninger som en fast del af dansk 
politisk liv.

Valg til Europaparlam entet blev af
holdt 1979 og 1984 i henhold til lov nr. 
609 af 14. december 1977 med senere æn
dringer. Valget i 1989 blev afholdt i hen
hold til lov nr. 746 af 7. dec. 1988. Valgret 
havde alle, som havde valgret til Folketin
get samt danske statsborgere med bopæl i 
et andet EF-land. Hele Danmark var én 
kreds og valgte 16 medlemmer for en pe
riode af 5 år.

De mest systematiske og pålidelige 
oversigter over valgresultater er udgivet 
af Danmarks Statistik og dens forgænge
re i »Statistiske M eddelelser« [8] De 
nøjagtige data for disse publikationer kan 
findes i »Fuldstændig publikationsliste« i 
Statistisk Årbog indtil 1985. [7, 8]

Datoerne for rigsdagsvalg siden 1870 
og for kommunale valg siden 1900 med 
oplysning om de publikationer, hvori 
valgtallene er trykt, findes side 27-28.



Vælgerforeningers historie. 
Nogle eksempler

I dette kapitel præsenteres først nogle 
fremstillinger af vælgerforeningers og 
kredsforeningers historie og derefter 
nogle eksempler på, hvorledes vælgerfor
eninger er blevet beskrevet i sogne- og 
byhistorier.

Vælgerforeningshistorier
De følgende eksempler dækker både ho
vedstadens, byens og landkredsens fore
ninger og repræsenterer mange partier. 
Men ikke alle partier er med, for nogle er 
så unge, at de ikke er begyndt at tænke på 
deres historie, andre er gamle nok, men 
har ikke haft megen interesse for det hi
storiske. Vi begynder med de mindste og 
slutter med de største fremstillinger.

Den konservative vælgerforening i 
Hørsholm fyldte 75 år i 1961. Der blev 
fremstillet en superkort historie (omtrent 
som en halv side i denne bog), som blev 
foldet to gange, forsynet med en titel og 
fordelt til medlemmerne og deltagerne i 
jubilæumsfesten. Indhold: Stiftelsen, for- 
mændene, et par andre navne. [42]

Så kort kan det gøres, og det er da bed
re end ingenting, men alligevel: Når der 
skal være jubilæumsfest, så bør der også 
være råd til en historie med flere oplys
ninger. Det kan klares billigt ved at gå til 
aviserne: De er normalt villige til at tryk
ke en artikel om en vælgerforenings hi
storie, kræver ingen betaling, udkommer 
præcist og bliver læst af mange. Indven
dingerne mod denne form for publicering

er, at papiret er uholdbart, billederne 
halvdårlige, og at det hele forsvinder let - 
hvem gemmer avisartikler? [43]

En anden billig publicering er anvendt 
af Socialdemokratiet i Ryvang-Østerbro- 
kredsen; medlemsbladet har siden 1978 
hvert kvartal bragt en artikel om forenin
gens historie 1915 ff, skrevet af fhv. folke
tingsmand Edvin Boye Hansen. [44]

Efter genforeningen i 1920 blev der stif
tet vælgerforeninger, kreds- og amtsorga
nisationer i Sønderjylland. De konserva
tive i Rødding fik deres forening i 1921, 
og ved 25-års jubilæet udgav de en folder 
på 10 sider. Den indeholdt en liste over 
formænd, en del illustrationer og nogle 
småtræk fra årenes gang. [45]

Frederiksberg 2. kreds’ konservative 
vælgerforening fyldte 60 år i 1955 og ud
gav et hæfte på 24 sider. Det bragte lister 
over bestyrelsesmedlemmer, ikke kun 
formændene, og omtalte foreningens po
litiske virke og dens prominente medlem
mer. Fremstillingen blev livet op af illu
strationer og citater fra forhandlingspro
tokollen.[46]

»95 år i et landsogn« hed det hæfte, som 
Tømmerup Sogns socialdemokratiske 
Forening udgav til jubilæet i 1987. Det er 
skrevet af historikeren Henning Grelle og 
indeholder de ting, som bør være der: til
blivelsen, glimt fra årene, navne, hilsner 
udefra og mange illustrationer. Tømme
rup blev 1966 lagt sammen med Kalund
borg; men sogneforeningen opretholdes



stadig. Det sker ikke sjældent. Materielt 
er det en billig sag, teksten er maskinskre
vet, nedfotograferet og trykt med to sider 
pr. A4-side; disse er så foldet til et hæfte 
på 40 sider. [47]

Noget dyrere udstyr blev der råd til, da 
socialdemokratiet i 5. kreds i København 
i 1987 fejrede deres 100-årsdag: 49 sider, 
bogtryk i A5-format, rigt illustreret. 
Kredsen valgte 1884 den ene af de to 
første socialdemokrater til Folketinget og 
var gennem årene skueplads for mange 
livlige valgkampe. Fhv. borgmester Børge 
Schmidt præsenterer »Danmarks mest hi
storiske kreds«, og redaktøren, H. Guhle, 
slutter med kapitlet »Nu og i fremti
den«.[48]

De følgende bøger er skrevet af profes
sionelle (historikere og cand.scient.pol.’er). 
»Parti og by« hedder bogen om Socialde
mokratiet i Århus 1883-1983 (fire folke
tingskredse og 25 lokalforeninger). Den 
er på 109 sider, skrevet af medarbejdere 
ved Erhvervsarkivet, overmåde rigt illu
streret med fotografier, karikaturer, avis
sider o.a. Det siden 1950 dalende med
lemstal og striden p.g.a partiets tilslutning 
til EF forties ikke. Der er ofret meget på 
det materielle, og som den eneste af alle 
her anførte bøger har denne et navneregi
ster! [49]

»Venstrevejen i Ålborg« hedder den 
bog, som SF udgav, da partiet i 1984 fyld
te 25 år (122 sider). Forfatteren, Erik 
Christensen, er cand.scient.pol. Fremstil
lingen er utraditionel: den lokale partifor
ening sættes ind i partiets større historie 
og kamp mellem venstre- og højrefløjene, 
personstridigheder trækkes frem i lyset.

Også forholdet til græsrodsbevægelser og 
foreningens udvikling fra at være Aksel 
Larsens faste støtte til at være partiets 
venstrefløj beskrives instruktivt. For
gæves søger man til gengæld banale, men 
nyttige ting som lister over formænd og 
valgte repræsentanter. Bogen slutter med 
at trække nogle karakteristiske udvik
lingslinjer op.[50]

Normalt er det et jubilæum, der frem
kalder historieskrivning om vælgerfore
ninger. Dette var ikke tilfældet, da histo
rikeren, fhv. minister Helge Larsen i 1985 
skrev »Københavns liberale Vælgerfore
nings historie 1883-1908« (165 sider). 
Foreningen omfattede oprindelig både li
berale og moderate, først i 1908 blev den 
overtaget af de radikale. Baggrunden for 
stiftelsen, den hidsige politiske debat i be
gyndelsen af 1880’erne, bliver grundigt 
behandlet, og forfatteren fastholder for
bindelsen til de overordnede mål for ven- 
stregrupperne. Der er indgående portræt
ter af de ledende personligheder, som re
gel med billeder, og også fane, skovture og 
møder er der billeder af. [51]

Århus konservative Vælgerforening, 
stiftet 24. oktober 1873, er vistnok Dan
marks ældste vælgerforening og i hvert 
fald en af de betydningsfuldeste. Den var 
basis for »Århuskonservatismen«, som 
flere gange afveg fra partilinjen, og 1924- 
32 var den ekskluderet, fordi den i Folke
tinget repræsenteredes af den kontrover
sielle lensgreve Bent Holstein. Jubi
læumsværket »Århuskonservatismen 100 
år«, 1973, er på 310 sider. Det er redigeret 
af salgskonsulent Henry P. Robæk og 
cand.scient.pol. Lars P. Gammelgaard, se-





nere minister. Bogen har alt det, der skal 
være: Fortegnelser over samtlige tillids- 
mænd med årstal for deres hverv, ind
gående personskildringer og gode citater. 
Konservative i og uden for Arhus og po
litiske modstandere i byen skriver »hils
ner« eller præsenteres i interviews. Oply
sende er også uddragene år for år af for
handlingsprotokoller, og mange fotogra
fier og tegninger liver bogen op. Ikke 
mange foreninger har råd til sådan et stor
værk, men alle kan blive inspireret af 
det.[52]

Historieskrivning om valgkredse er 
sjælden. At flere valgkredse behandles 
under ét, er yderst sjældent og meget vær
difuldt, for forfatteren kan fremhæve for
skelle og ligheder, som ikke kommer 
frem, hvis flere forfattere skriver om hver 
sin kreds. Her skal omtales to eksempler.

I 1913 udgav lærer Jens Damsgaard no
get så sjældent som en landstingskreds’ 
historie. Det var 8. landstingskreds (Thi
sted amt og store dele af Viborg og Ring
købing amter). I samme bog beskriver 
han de fire folketingsvalgkredse i Thisted 
amt: Frøstrup-, Thisted-, Hurup- og Mors
kredsen. Damsgaard giver skriftlige og fo
tografiske portrætter af kandidater og en
kelte tillidsmænd, og han har mange op
lysninger, som kun den lokalkendte hi
storiker kan have (79 sider). [53]

I »Rigsdagens historie 1849-1849« har 
Kjeld Winding tegnet politiske fysiogno

mier af fem folketingsvalgkredse: Køben
havn 5., Slagelse, Langeland, Bælum og 
Esbjerg (20 sider). Det er en erfaren hi
storiker, der her trækker de lange linjer i 
kredsenes udvikling op. [54, s. 29-50]

De anførte studier af vælgerforeninger 
og valgkredse er kun nogle få af de flere 
hundrede, der er skrevet. Men der har ek
sisteret et par tusinde vælgerforeninger, 
og de fleste af dem har ikke fået deres hi
storie skrevet. Yderligere må det formo
des, at en del af de mere beskedne frem
stillinger er gået tabt. De største samlin
ger af vælgerforeningers og kredsforenin
gers historie findes i Det kgl. Bibliotek og 
i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Ar
kiv. Men den, der vil gå grundigt til værks, 
må også gennemgå bibliografier, lokalhi
storiske samlinger og de mange privatar
kiver, der befinder sig i statens arkiver og 
de lokalhistoriske arkiver. [84-96]

Sogne- og byhistoriers omtale af væl
gerforeninger
Vælgerforeninger virker i lokalsamfun
det, og deres historie bør indgå i fremstil
lingen af lokalsamfundets historie. Man 
kan imidlertid hurtigt konstatere, at sog
nehistorier indtil nu har gjort meget lidt 
ud af vælgerforeningerne. Ja, der er store 
sognehistorier fra den sidste menneskeal
der, som intet skriver om vælgerforenin
ger, således Havdrup-Solrød sogne ved 
Køge (360 sider, 1949), Dalby og Tureby

Forsiden p å  det hidtil største værk om en dansk vælgerforening, nemlig den konservati
ve vælgerforening i Århus.

D et udkom  i 1973 og er p å  310 sider m ed  mange gode illustrationer. En a f  forfatterne  
er den senere minister Lars P. Gammelgård.



sogne ved Haslev (750 sider, 1960-63) og 
Taulov sogn ved Fredericia (531 sider, 
1970-74).

Man skal til de nye forstadskommuners 
og de gamle købstadskommuners historie 
for at finde fremstillinger af vælgerfore
ningers virke. Jubilæumsværket »Rødov
re 1901-1976« (350 sider, 1978) gør gene
relt meget ud af foreningslivet. Kommu
nalpolitikeren Michael Broch præsente
rer på 9 sider 9 vælgerforeninger, og flere 
steder i værket nævnes deres virksomhed. 
[55]

Odense fejrede sit 1000-års jubilæum i 
1988 ved over en årrække at udgive kom

munens historie i 10 bind på i alt ca. 4.500 
sider. For tiden efter 1868 er der fire bind: 
1868-1914, 1914-1940, 1940-1945 og 
1945-1988. Bindet om besættelsestiden, 
skrevet af Jørgen Hæstrup, har næsten in
tet om vælgerforeninger, men i de tre an
dre bind har historikerne Henning Niel
sen, Jørgen Thomsen og Søren Eigaard 
indføjet vælgerforeningernes virke i bre
de fremstillinger å 50-70 sider af det poli
tiske liv i Odense. Der trækkes forbindel
sestråde ud til organisationerne og kul
turlivet, og der er mange illustrationer. 
[56]



Valgdatoer og valgtal

Datoer for danske valg siden 1870 med 
oplysning om Danmarks Statistiks publi
kationer med valgtallene.

Folketingsvalg Stat.Medd.
1872, 20. sept. 2,12,3
1873, 14. nov. 2,12,3
1876, 25 april 3,3,2
1879, 3. jan 3,3,2
1881, 24 maj 3,8,1
1881, 26 juli 3,8,1
1884.25. juni 3,8,1
1887.28. jan 3,13,1
1890, 21. jan 3,13,1
1892.20. april 3,13,1
1895, 9. april 4,3,4
1898, 5. april 4,3,4
1901,3. april 4,10,2
1903, 16. juni 4,13,6
1906.29. maj 4,22,1
1909, 25. maj 4,31,6
1910.20. maj 4,35,2
1913.20. maj 4,42,3
1915, 7. maj 4,48,1
1918, 22. april 4,57,1
1920.26. april 4,60,3
1920, 6. juli 4,61,1
1920, 21. sept. 4,62,1
1924, 11. april 4,71,1
1926, 2. dec. 4,77,1
1929,24. april 4,83,2
1932, 16. nov. 4,92,1
1935, 22. okt. 4,99,1
1939, 3. april 4,109,1
1943, 23. marts 4,120,1

1945, 30. okt. 4,126,3
1947,28. okt. 4,132,2
1950, 5. sept. 4,142,3
1953, 21. april 4,154,1
1953, 22. sept. 4,155,1
1957, 14. maj 4,169,3
1960, 15. nov. 1961,2
1964, 22. sept. 1965,3
1966, 22. nov. 1967,5
1968, 23. jan. 1968,8
1971,21. sept. 1972,6
1973, 4. dec. 1974,7
1975, 9. jan. 1975,7
1977, 15. feb. 1977,9
1979,23. okt. 1980,8
1981, 8. dec. 1982,7

Selvstændig 
publ. Danm. 
Statistik.

1984, 10. jan. 1985
1987, 8. sept. 1989
1988, 10. maj I II 1988-89
1990, 12. dec.

Landstingsvalg
Valgets dato
1870.1. okt. (3, 5, 6, 8, 10,11 og 12 kreds) 
1874, 1. okt. (1, 2, 4, 7 og 9 kreds)
1878.1. okt. (3,5, 6, 8 ,10,11 og 12 kreds) 
1882, 30. sept. (1, 2, 4, 7 og 9 kreds)
1886.1. okt. (3, 5, 6, 8 ,10,11 og 12 kreds) 
1890, 30. sept. (1, 2, 4, 7 og 9 kreds)
1894, 19. sept. (3, 5, 6, 8, 10, 11 og 12 
kreds)



1898, 21. sept. (1, ,2 4, 7 og 9 kreds)
1902, 19. sept. (3, 5, 6, 8, 10, 11 og 12 
kreds)
1906, 21. sept. (1, 2, 4, 7 og 9 kreds)
1910, 20. sept. (3, 5, 6, 8, 10, 11 og 12 
kreds)
1914, 10. juli
1915, 21. maj

Statistiske
M eddelelser

1918, april-maj 4,57,1
1920, juli-aug. 4,61,1
1920, sept.-okt. 4,62,1
1924, sept. 4,71,3
1928, sept. 4,81,2
1932, sept. 4,91,4
1936, sept. 4,100,5
1939, april 4,109,1
1943, marts-april 4,120,1
1945, okt.-nov. 4,126,3
1947, april 4,129,4
1951, april 4,144,5
1953, april 4,154,1

Kommunale valg
K om m unevalg Stat.Medd.
1900-04 4,16,7
1905-06 4,23,2
1909, marts 4,31,5
1913, marts 4,42,2
1917, marts 4,54,4
1921, marts 4,62,5
1922, marts (Sønderjylland)4,65,5
1925, marts 4,73,5
1929, marts 4,83,1
1933, marts 4,96,1
1937, marts 4,105,2

Amtsrådsvalg
1935, marts 4,98,1

Kom m une- og
amtsrådsvalg Stat.Medd.
1943, 5. maj 4,121,2
1946,12. marts 4,127,4
1950, 14. marts (m. undt.) 4,140,3 
1954, 2. marts 4,156,4
1958, 4. marts 4,171,3
1962, 6. marts 1963,2
1966, 8. marts 1968,10
1970, 3. marts, hæfte 1 1971,10
1970, 3. marts, hæfte 2 1973,8
1974, 5. marts, hæfte 1 1975,12
1974, 5. marts, hæfte 2 1976,10
1978, 7. marts, hæfte 1 1979,3
1978, 7. marts, hæfte 2 1981,5

Stat. Efterretn.
Amtsrådsvalgene
på Bornholm 1959 1959, nr. 28
Kommunevalg 1967 og
1968
foranlediget af kommune
sammenlægningen 1968, nr. 57

Selvst.publ.
Danm.Stat.

Kommune- og amts 
-rådsvalg
1981,17. nov. 11982

II 1983
Kommune- og amtsråds 
-valg
1985, 19. nov. 1988
1989, 21. nov. 1990



Folkeafstemninger
A fstem ningens dato Em ne Publikation
1 9 1 6 ,  1 4  d e c . V e s t in d is k e  ø e r

1 9 2 0 ,  6 .  s e p t. G r u n d l o v S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 2 0 ,  n r. 2 3

1 9 3 9 ,  2 3 .  m a j G r u n d l o v S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 3 9 ,  n r . 2 1  

S t a t .M e d d .  4 ,  1 0 9 ,  1

1 9 5 3 ,  2 8 .  m a j l ) G r u n d l o v S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 5 3 ,  n r . 3 6

2 ) V a lg r e t s a ld e r S t a t .M e d d .  4 ,  1 5 4 ,  1

1 9 6 1 ,  3 0 .  m a j V a lg r e t s a ld e r S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 6 1 ,  n r. 2 1

1 9 6 3 ,  2 5 .  ju n i J o r d l o v S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 6 3 ,  n r . 31

1 9 6 9 ,  2 4 .  ju n i V a lg r e t s a ld e r S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 6 9 ,  n r. 5 2

1 9 7 1 ,  2 1 .  s e p t . V a lg r e t s a ld e r S t a t .M e d d .  1 9 7 2 , 6

1 9 7 2 , 2 .  o k t . D k .  m e d le m  a f  E F S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 7 2 ,  n r. 71

1 9 7 8 ,  1 9 . s e p t . V a lg r e t s a ld e r S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 7 9 ,  A  7

1 9 8 6 ,  2 7 .  f e b . V i l k å r  i E F S t a t .E f t e r r e t n .  1 9 8 6 ,  n r . 5

Valg til Europaparlamentet
Valgets dato Stat.Efterretn. 

Befolkning og valg
1 9 7 9 ,  7 . ju n i 1 9 7 9 ,  A  2 4

1 9 8 4 ,  1 4 . ju n i 1 9 8 4 ,  n r . 13

1 9 8 9 ,  1 5 . ju n i 1 9 8 9 ,  n r . 11
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