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Henriette Crone (1874-1933) fagforeningsformand, De kvindelige Trykkeriarbejderes Fagforening 

og politiker. Hun var trykkeriarbejderske, men blev i 1906 formand for De kvindelige 

Trykkeriarbejderes fagforening. En post hun havde til sin død i 1933. Hun var politisk aktiv for 

Socialdemokratiet og sad i Borgerrepræsentationen 1909-1913, og i Landstinget fra 1920-1933. 

Hun repræsenterede arbejderbevægelsen i flere internationale kvindeorganisationer.  Fra 1925 

sad hun i International Federation of Trade Unions kvindekomite, fra 1925 i Socialistisk 

Arbejderinternationales kvindekomite og fra 1932 medlem af ILOs rådgivende kvindekomite. 

Anna Johansen (1867-1936) fagforeningsformand, De kvindelige Herreskrædderes Fagforening og 

politiker. Hun var syerske og blev i 1899 medlem af bestyrelsen i De kvindelige Herreskrædderes 

fagforening og var 1899-1901 næstformand. Hun var derefter formand for foreningen 1909-23, og 

igen fra 1930-1936. Hun sad i Borgerrepræsentationen fra 1909-1936. 

Andre fremtrædende medlemmer:  

Gerda Louw Larsen (1929-2011) Var den første kvindelige formand for Borgerrepræsentationen 

valgt i 1976. 

Fanny Jensen (1890-1969) medlem af Borgerrepræsentationen og var herefter folketingets anden 

kvindelige minister 1947-1953. 

 

Astrid Skjoldbo (1898-1973) startede sin politiske karriere i Socialdemokratisk Ungdom i 

1910´erne. Hendes politiske mærkesager var reformpædagogik og kvindepolitik. Hun var medlem 

af Borgerrepræsentationen fra 1938-70, af Landstinget fra 1947-53 og af Folketinget fra 1957-68. 

Viola Nørløv (1900-1993) var formand for Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg i København 

1937-54 og fungerede som redaktør for partiets kvindeblad "Frie kvinder". Hun var medlem af 

Borgerrepræsentationen fra 1944-50 og af Folketinget fra 1948-68. Hun var leder af Danmarks 

Radios Gymnastik for Husmødre fra 1941-55. Hun blev medlem af Statens Husholdningsråd i 1946. 

Fra 1955-65 var hun formand for Danske Husmødres Forbrugerråd. Sammen med Poul Henningsen 

var hun redaktør af Forbrugerrådets blad "Tænk" fra 1964-66. 

 

Andrea Brochmann (1858-1954) var uddannet herreskrædder og formand for De Kvindelige 

Herreskrædderes fagforening 1897-1909. Udover det faglige arbejde var hun engageret i 

socialdemokratisk politik, hvor hun især arbejdede for kvindernes interesser. Hun var med til at 

starte Socialdemokratisk Kvindeforening i 1908 og var dens formand fra 1912-1935. Hun 

repræsenterede Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation 1917-1943 og sad i 



Landstinget 1926-32 og 1933-1940. Hun var desuden medlem af Dansk Kvindesamfunds 

fællesstyrelse og forretningsudvalg 1922-1932. 

Margrethe Høst Neerup (1889-1967) I 1929 oprettede hun et kvindeudvalg i sin egen lokale 

vælgerforening på Amager. Først i 1934 tillod partiledelsen i København, at samarbejdet mellem 

forskellige kvindeudvalg fik en officiel status. Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg 

København blev oprettet samme år med Margrethe Høst Neerup som formand. I 1942 tog hun 

initiativ til stiftelsen af Kredsen, en uformel sammenslutning af ledende socialdemokratiske 

kvinder, der beklædte tillidsposter inden for partiet og fagbevægelsen. Kredsen blev først nedlagt i 

1993. Hun sad i Borgerrepræsentationen fra 1936-1940.  

Inger Hempel (1889-1947) Var næstformand i Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg og 

herefter formand. I 1942 blev hun suppleant for Stauning i Folketinget, men røg ud igen ved valget 

i 1943. Samme år blev hun valgt ind i Borgerrepræsentationen, hvor hun sad til sin død i 1947. 

 

 


