
Fra husstandens hierarki 
til nutidens demokrati

Et flertal i Etisk Råd anbefalede i marts 2021, at børn ned til 10-12 
år bør have mulighed for et juridisk kønsskifte. Mange var uenige, 
men ingen satte spørgsmålstegn ved, at børn er små mennesker med 
rettigheder.  I det meste af danmarkshistorien har børn ellers været 
nederst i husstandens hakkeorden, hvor husbond og madmoder 
langede lussinger til karlen og pigen, som sendte kindheste videre 
til de mindre i huset. Samfundet var opbygget efter den samme 
hierarkiske model, og mens kongen var absolut, havde fattige, fjolser 
og fremmede næsten intet at skulle have sagt. Men i foråret 1848 var 
der røre i Europa. Den tapre Jens drog i krig i Slesvig, og fra Sicilien 
til Slotsholmen krævede ’folket’ del i magten. Udfordringen var bare, 
hvem der havde ret til hvad og hvornår. Og det har vi reelt debatteret 
lige siden. 

I et perspektiv på over 300 år diskuterer Ulige rettigheder, hvordan 
fortidens kampe om indflydelse førte til nutidens relativt lige 
samfund.
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”Debatten om, hvem der skulle have ret til hvad i Grundloven i 1849, var 
baseret på en indlejret – og tudsegammel – forståelse af, at det var hus-
standen, der var det grundlæggende element i indretningen af et samfund. 
Det var denne ’eksotiske’ opfattelse, der dengang blev videreført, og som et 
mere moderne blik på individet siden brød med – og dermed tog de første 
skridt mod de rettigheder, vi har i dag.”

Om forfatteren
Anette Faye Jacobsen (født 1957) er ph.d. i rets-, idé- og 
politisk historie og seniorforsker ved Institut for Menne-
skerettigheder, hvor en af hendes ekspertiser er børne- og 
familierettigheder.  

Om serien
Ulige rettigheder er 46. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer hver måned i otte år 
og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen  
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


