
1849 
 
§35. Valgret til Folkethinget 
har enhver uberygtet Mand, 
som har Indfødsret, naar 
han har fyldt sit 30te Aar, 
medmindre han: 
a. uden at have egen 

Huusstand staaer i privat 
Tienesteforhold; 

b. nyder eller har nydt 
Understøttelse af 
Fattigvæsenet, som ikke 
er enten eftergiven eller 
tilbagebetalt; 

c. er ude af Raadigheden 
over sit Bo; 

d. ikke har havt fast Bopæl 
i eet Aar i den 
Valgkreds eller den 
Stad, hvori han opholder 
sig paa den Tid, Valget 
foregaaer. 

 
§36. Valgbar til 
Folkethinget er, med i §35 
a, b og c nævnte 
Undtagelser, enhver 
uberygtet Mand, som har 
Indfødsret, naar han har 
fyldt sit 25de Aar. 
 
 
§39. Valgret til 
Landsthinget har Enhver, 
der ifølge §35 har Valgret 
til Folkethinget. De 
Valgberettigede vælge af 
deres Midte Valgmænd 
efter de Bestemmelser, som 
gives i Valgloven. 
 
 
§40. Valgbar til 
Landsthinget er enhver 
uberygtet Mand, som har 
Indfødsret, og hvis Bo ei er  
 

1866 
 
§30. Valgret til Folkethinget 
har enhver uberygtet Mand, 
som har Indfødsret, naar 
han har fyldt sit 30te Aar, 
medmindre han: 
a. uden at have egen 

Huusstand staaer i privat 
Tjenesteforhold; 

b. nyder eller har nydt 
Understøttelse af 
Fattigvæsenet, som ikke 
er enten eftergiven eller 
tilbagebetalt; 

c. er ude af Raadigheden 
over sit Bo; 

d. ikke har havt fast Bopæl 
i eet Aar i den 
Valgkreds eller den 
Stad, hvori han opholder 
sig paa den Tid, Valget 
foregaaer. 

 
§31. Valgbar til 
Folkethinget er, med i §30 
a, b og c nævnte 
Undtagelser, enhver 
uberygtet Mand, som har 
Indfødsret, naar han har 
fyldt sit 25de Aar. 
 
 
§34. Antallet af 
Landsthingets Medlemmer 
er 66, 12 udnævnes af 
Kongen, 7 vælges i 
Kjøbenhavn, 45 i større 
Valgkredse, omfattende 
Land og Kjøbsteder, 1 paa 
Bornholm og 1 af 
Færøernes Lagthing. 
 
 
§35. Ingen kan, umiddelbart 
eller middelbart, deeltage i 
Valg af Landsthingsmænd,  
 

1915/1920 
 
§30. Valgret til Folketinget 
har enhver Mand og 
Kvinde, som har Indfødsret, 
har fyldt sit 25de Aar og har 
fast Bopæl i Landet 
medmindre vedkommende: 
a. ved Dom er fundet 

skyldig i en i den 
offentlige Mening 
vanærende Handling 
uden at have faaet 
Æresoprejsning, 

b. nyder eller har nydt 
Understøttelse af 
Fattigvæsenet, som ikke 
enten er eftergivet eller 
tilbagebetalt, 

c. er ude af Raadighed 
over sit Bo paa Grund af 
Konkurs eller 
Umyndiggørelse. 

 
§31. Valgbar til Folketinget 
er enhver, som i Henhold til 
§30 har Valgret til denne. 
 
 
§34. Valgret til Landstinget 
har enhver 
Folketingsvælger, som har 
fyldt sit 35te Aar og har fast 
Bopæl i vedkommendes 
Landstingskreds. 
 
§35. Valgbar til Landstinget 
er enhver, der har Valgret til 
dette, naar han (hun) har 
fast Bopæl i vedkommende 
Landstingskreds. 
Til Valgbarhed for de 19 
landstingsvalgte 
Medlemmer af Landstinget 
jfr. §36, kræves ikke fast 
Bopæl i nogen bestemt 
Landstingskreds, men kun 
 



under Opbuds- eller 
Fallitbehandling, naar han 
har fyldt sit 40de Aar og i 
det sidste Aar enten har 
svaret i directe Skat til 
Staten eller Communen 200 
Rbd., eller godtgiør at have 
havt en reen aarlig Indtægt 
af 1200 Rbd. 
I de Valgkredse, hvor 
Antallet af Valgbare efter 
denne Regel ikke naaer det 
Forhold til Befolkningen, 
som fastsættes i Valgloven, 
forøges Antallet af de 
Valgbare med de høiest 
Beskattede i Valgkredsen, 
indtil dette Forhold er naaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Danmarks Riges 
Grundlove; 1849, 1866, 
1915, 1953 i parallel 
opsætning, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medmindre han fyldestgjør 
de almindelige Betingelser 
for Valgret til Folkethinget, 
dog at der kun fordres 
Bopæl henholdsviis i en af 
Kjøbstæderne eller i 
Landdistrictet i 
vedkommende 
Landsthingskreds det sidste 
Aar før Valget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

at de opfylder de øvrige 
Betingelser for Valgret til 
Landstinget. 
 
§36. Antallet af 
Landstingets Medlemmer 
maa ikke overstige 78. 
10 vælges i København med 
Frederiksberg, indtil 48 i 
større Valgkredse, 
omfattende Land og 
Købstæder, 1 paa 
Bornholm, 1 paa Færøerne, 
19 Medlemmer vælges efter 
Forholdstal af en 
Valgforsamling, bestaaende 
af de Personer, der den Dag, 
nye Valg til Landstinget 
udskrives (jfr. §§22 og 39), 
er Medlemmer af Tinget. 
Nærmere Regler fastsættes 
ved Valgloven. 
Endelig Bestemmelse om 
Antallet af Landstingets 
Medlemmer og de nærmere 
Regler for disses Valg 
fastsættes ved Valgloven. 
 


