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Forside
KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der
præsenterer centerets aktiviteter på dansk
og engelsk. Design: Maria Elskær fra
Datagraf.

Tak
KVINFO vil gerne have lov til at takke for
godt samarbejde i 2004. Takken går til
bevilgende myndigheder,
samarbejdspartnere og støtter:

ALT for damerne; Biblioteksstyrelsen; BUPL;
CIBER; Datagraf; Den Europæiske Kvinde-
lobby (EWL); Det Kongelige Bibliotek;
Erhvervs- og Boligstyrelsen;
Folkeuniversitetet; GENUS (Nationella
sekretariatet för genusforskning i Sverige);
Goethe-Instituttet; Golden Days sekretariat,
Hulda Petersens legat; Infomedia;
Integrationsministeriet; KAD; Kay Foster
(MEDIA Kolchos); KILDEN (Informasjons- og
dokumentasjonssenter for kvinne- og
kjønnsforskning i Norge); Kulturministeriet;
Kulturnet Danmark; Kvindemuseet i
Danmark; Kvindeligt Selskab; Kvinderådet;
Kvinnohistoriska samlingarna (Göteborg
Universitetsbibliotek); Ligestillings-
afdelingen; LO; Ministeriet for flygtninge,
indvandrere og integration; Netminers;
Nordisk institutt for kvinne- og
kjønnsforskning (NIKK); Nykredit;
Statsbiblioteket; Syddansk Universitet;
Topdanmark; Udenrigsministeriet;
Undervisningsministeriet;
Vollsmosesekretariatet; Wonderful
Copenhagen

Annette Nielsen og Anita Frank Goth redigerede
og producerede KVINFOs årsberetning 2004
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Viden om køn
KVINFOs DNA er viden om køn. At få den viden
formidlet til resten af samfundet er omdrejningspunktet
for hele virksomheden. Alligevel eller netop derfor er der
mange fordomme om KVINFO.

Lad mig starte med at aflive de to mest livskraftige
urfordomme:

1) Det må være et 1970'er rødstrømpeprojekt

Nej, det er det ikke. For KVINFOs historie går tilbage til
1964, det er før 70'erne, det er før rødstrømperne og
historien begynder den dag, Nynne Koch fik lov til at
bruge 15 minutter om dagen til at registrere
kvinderelevant litteratur på Det Kgl. Bibliotek. 

At hun havde fingeren på den politiske puls, viser sig fx
ved, at Jens Otto Krag januar 1965 nedsatte  den store
kvindekommission, der barslede næsten 10 år senere og
blev startskuddet til Ligestillingsrådet i 1975.

Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet forandrede det
hele samfundet, og der blev behov for ny viden for at
forstå, hvad det var der skete. Den fangede Nynne Koch
og det behov er vokset lige siden og ser ikke ud til at
stoppe foreløbig.

2) Må mænd komme på KVINFO?

Ja ! Hellere end gerne. 20 % af KVINFOs lånere er
mænd, KVINFO er også mandeforskningens bibliotek.
Og vi er meget glade for den mandlige deltagelse her i
aften.  

I aften fejrer vi et 40 års jubilæum. Vi fejrer en stor
succes, der handler om køn og ligestilling. Vi lægger
festen på den Internationale Kvindedag, som fejres over
hele verden.

Elisabeth Møller Jensen
Direktør

Uddrag af tale til KVINFOs 40 års jubilæum
d. 8. marts 2004

Dronningesalen, Det Kgl. Bibliotek

Elisabeth Møller Jensen holder tale
d. 8. marts 2004

Foto: Sanne Juel Böckhaus
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Hilsen til KVINFOs 40 års
jubilæum
Det er mig en glæde at kunne ønske KVINFO tillykke
med 40 års jubilæet, som I passende har valgt at fejre
på den Internationale Kvindedag.

KVINFOs opståen ud af Det Kongelige Bibliotek har
været præget af en række ildsjæle, ikke mindst Nynne
Koch, som i 1964 egenhændigt startede registreringen
af kvinderelevant litteratur. Med tiden ledte dette frem til,
at KVINFO blev en egentlig selvstændig institution. En
institution, der på en fin måde har formået at udvikle sig
til et landsdækkende informations- og dokumentations-
og kulturcenter, som formidler kvinde- og
kønsforskningsresultater til en bredt interesseret
offentlighed. 

KVINFOs bibliotek er kernen i institutionens
mangfoldighed af aktiviteter - både som et fysisk sted,
som i dag har til huse i Fisken - men siden midt i 90'erne
også som et elektronisk bibliotek. Sidstnævnte er blandt
andet webfortællingen Kvindekilder et godt eksempel
på, hvor man fra sin computer elektronisk kan gå ind i
historien om danske kvinders vej til borgerrettigheder.

KVINFO udmærker sig bl.a. ved meget kreative evner til
at etablere tværgående projekter, som realiseres med
tilskud fra en bred vifte af ministerier og private
organisationer.

Det seneste eksempel på et sådant projekt er KVINFOs
såkaldte mentornetværk. Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration har støttet projektet.
Mentornetværket har vist, at det bl.a. kan støtte kvinder
med flygtninge-/indvandrerbaggrund i forhold til det
danske arbejdsmarked, udvikling af sproglig
kompetence og selvtillid, jobsøgning, jobsamtaler, faglig
opbakning og etablering af netværk. 

Jeg har tiltro til, at også dette projekt kan medvirke til
integration af etniske minoriteter i Danmark og
ligestilling af kønnene. Begge mål er vigtige elementer i
det demokratiske Danmark.

Jeg ønsker KVINFO held og lykke med det fortsatte
arbejde og de aktiviteter, der sætter fokus på viden,
forandring og udvikling inden for institutionens brogede
virkeområde.

Tillykke!
Brian Mikkelsen

kulturminister

Kulturminister Brian  Mikkelsen
Foto: Helle Moos
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Økonomi og organisation
KVINFO er en selvejende institution under
Kulturministeriet. 

Fra 2. kvartal 2002 overgik KVINFOs  driftsbevilling fra
finansloven til Tips- og Lottomidler til særlige Biblioteker
og Biblioteksformål, som fordeles af Biblioteksstyrelsen.
Bevillingen for 2004 var 5.975.000 kr. 

I 2003 indgik KVINFO herudover en 4-årig aftale med
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om
driftstilskud på 2.000.000 kr om året til fuld finansiering
af Mentornetværk for kvinder med flygtninge- eller
indvandrerbaggrund.

I 2004 har KVINFO gennemført mindre projekter og
udført konsulentopgaver for eksterne
samarbejdspartnere, som tilsammen har givet KVINFO
en indtægt på 430.000 kr.

Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste
omkostning lønninger. KVINFO har i 2004 haft udgifter til
lønninger til fast og projektansat personale på i alt 6 mio.
kr.
 
KVINFO har til huse i bygningen Fisken på Chr. Brygge
3. Fisken er bygget sammen med Den sorte Diamant
som rummer Det Kongelige Bibliotek, der administerer
Fisken for Kulturministeriet. KVINFO har indgået en
brugsretsaftale vedr. lokalerne i Fisken. KVINFOs
bygningsdriftsudgifter udgjorde i 2004 knap 0,5 mio. kr.

KVINFOs samlede driftsregnskab udviser et overskud
på 181.000 for 2004.

KVINFO indledte i 2004 forhandlinger med
Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen om en 4-årig
resultatkontrakt. Kontrakten forventes underskrevet i
april 2005, med virkning fra 1.1.05.

Personale
KVINFO har i 2004 haft fastansat personale svarende til
10,4 årsværk.Herudover har der i 2004 været 4,4
årsværk ansat på projekter, 1,2 årsværk i jobtræning og
1,2 årsværk i fleksjob.

Den daglige ledelse varetages af direktør Elisabeth
Møller Jensen. Den overordnede ledelse udgøres af
bestyrelsen.

Biblioteket
Biblioteksleder Jytte Nielsen
Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist
Forskningsbibliotekar Line Holst

Billede af Fisken og Den Sorte
Diamant

Foto: Annette Nielsen

KVINFOs bestyrelse
Inge Henningsen, forkvinde
Rektorkollegiet

Charlotte Kroløkke, næstforkv.
Rektorkollegiet

Inger Thorun Hjelmervik,
Kvinderådet

Jytte Nielsen,
Personalerepræsentant

Bente Rosenbeck,
Forskningsstyrelsen

Harald V. Hjelmcrone,
Statsbiblioteket

Karl Krarup, 
Det Kongelige Bibliotek
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Forskningsbibliotekar Jytte Larsen
Bibliotekar Susanne Olsen
Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm
Kontorassistent Eva Bankov

Administration
Sekretariatsleder Jette Madsen
IT koordinator Michael Bryder
Receptionist Elin Nyboe Nielsen
Servicemedarbejder Inger Kristensen

FORUM og kvinfo.dk
Redaktør Annette Nielsen
Redaktør Anita Frank Goth

KVINFOs mentornetværk
Presseansvarlig Gunhild Riske
Koordinator Lorraine Hayles
Sekretariatsansvarlig Marie Langskov

Tillidsposter

Katarina Blomqvist
Repræsenterer Foreningen for kønsforskning i bestyrelsen for
Kvindemuseet
Repræsenterer KVINFO i Foreningen for kønsforsknings bestyrelse

Michael Bryder
Medlem af bestyrelsen for NeMM, Netværk for forskning om Mænd og
Maskulinitet

Elisabeth Møller Jensen
Medlem af censorkorpset for litteraturhistorie og litteraturvidenskab
Medlem af censorkorpset for dansk på universiteterne
Medlem af censorkorpset for kvinde- og kønsstudier
Medlem af Advisory Committee on Equal Opportunities for Women 
and Men
Medlem af Ligestillingsministeriets arbejdsgruppe vedr. mainstreaming
af kommunikation og kampagner
Repræsenterer KVINFO i Koordinationsgruppen for kvindeforskning
Medlem af Ligestillings- og Videnskabsministeriets Tænketank for flere
kvinder i forskning

Annette Nielsen
Medlem af Danidas oplysningsudvalg

Jytte Nielsen
Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse
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Biblioteket
Samlingerne

KVINFOs bibliotek er et landsdækkende forsknings- og
specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler
dansk og international kvinde-, køns- og
mandeforskning. Bibliotekets samling omfatter også
debatbøger, kønsstatistik, udstillingskataloger med
kvindelige kunstnere, biografier og selvbiografier.
Biblioteket gør en særlig indsats for at indsamle og
registrere upubliceret materiale om ligestilling og
kønsforskning - dvs. pjecer, rapporter,
konferencepapirer, forskningsrapporter mv. i Danmark
såvel som i Norden.

På bibliotekets læsesal er der adgang til over 350
danske og udenlandske kvindeforskningstidsskrifter,
nyhedsbreve og magasiner. Der er gratis adgang til
Internet og danske og udenlandske databaser.

Bibliotekets samlinger er registreret i KVINFOs
bibliotekskatalog. Bøger kan søges og bestilles online.
Biblioteket har offentligt udlån og kan benyttes af alle
interesserede.

Derudover rummer biblioteket Danske Kvinders
Fotoarkiv, der består af ca. 5.000 fotografier fra perioden
1880-1940.

KVINFOs bibliotek har i 2004 konsolideret sin status
som et landsdækkende specialbibliotek. Antallet af
forespørgsler på mail fra hele landet er steget med knap
20% og antallet af udlån til andre biblioteker med 18%.
Til gengæld er der sket et fald i antallet af fysiske
brugere.
   
Øvrige aktiviteter
Eksterne elektroniske ressourcer
På bibliotekets læsesal er der fortsat gratis adgang til
GENDERWATCH, der indeholder tidsskriftsartikler i fuld
tekst fra ca. 150 internationale kvinde- og
kønsforskningstidsskrifter og magasiner.

Besøg
Biblioteket har i årets løb haft besøg af en lang række
enkeltpersoner og grupper fra ind- og udland.
Baggrunden for besøgene har ofte været, at danske og
udenlandske personer, der arbejder inden for kvinde- og
kønsforskningsfeltet, har ønsket at hente inspiration og
viden om bibliotekets dokumentationsarbejde og
serviceniveau.

Foto: Suste Bonnen

Statistik
Telefoner
Tlf. til receptionen ...................... 5498
Tlf. til biblioteket ........................... 823
Mails til biblioteket ..................... 3265

Besøgende
Biblioteksbrugere ...................... 1596
Arrangementer ............................ 280
Samlet besøgstal ...................... 1876

Udlån
Almindeligt udlån ...................... 3467
Fornyelser ................................ 3271
Interurbane udlån ..................... 1793
Udenlandske udlån ....................... 21

Udlån via kopi
Artikler ........................................ 219
Artikler via interurbant lån ............ 80

Udlån i alt ................................. 8851

Kopisider ekspederet i forbindelse
med forespørgsler ................... 5616
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Udover præsentation af bibliotekets arbejde har et antal
grupper været præsenteret for oplæg om bl.a. danske
kvinders situation i de sidste 30 år, fronterne i
ligestillingsdebatten i 1990'erne mm.

Undervisning af studerende
I 2004 har biblioteket afholdt undervisning i
databasesøgning og søgning på web i kvinde- og
kønsforskningsrelevante ressourcer for 2 hold
studerende fra Center for Kvinde- og kønsforskning på
Københavns Universitet.

Tilbud til kønsforskerne
Biblioteket udsender 4 gange årligt kopi af
indholdsfortegnelserne i de vigtigste kvinde- og
kønsforskningstidsskrifter til ca. 150 kvinde- og
kønsforskere. Forskerne kan efter modtagelsen frit
rekvirere kopier af de enkelte artikler i tidsskrifterne.

Spørg KVINFO
Aktiviteten på spørgetjenesten "Spørg KVINFO", der
blev oprettet i 2002, har været kraftig stigende i 2004.
"Spørg KVINFO" anvendes især af folkeskole- og
gymnasieelever i forbindelse med opgaveskrivning.
Forespørgslerne arkiveres i redigeret form, så brugerne
kan kigge på tidligere fremsatte spørgsmål og svar.

Biblioteksvagten
KVINFOs bibliotek er en del af den nationale
spørgetjeneste "Biblioteksvagten" og bidrager til
samarbejdet med 1 ugentlig vagt.

Samarbejde med Ligestillingsministeriet
KVINFO har ydet konsulentbistand til opbygning af
Ligestillingsministeriets temaside om kvinder i ledelse
med fokus på det private erhvervsliv, forskning og
kommunalpolitik. Opgaven, som udførtes af Jytte
Larsen, bestod i udarbejdelse af kommenterede
litteraturlister, udvælgelse af statistisk materiale,
udformning af tekst og rådgivning om design.

"Jeg vil bare lige sige 1000 tak for
hjælpen! Jeg har fundet forsiden fra
ALT for damerne, og er meget lykkelig,
men jeg havde aldrig gjort det uden
hjælpen fra jer... Tak! :0)"

Bruger af Spørg KVINFO, Kirstine
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KVINFOs mentornetværk 
2004 var året, hvor KVINFOs mentornetværk for alvor fik
national synlighed, anerkendelse og gennemslagskraft. I
forhold til 2003 blev deltagerantallet næsten fordoblet til
over 900 kvinder fordelt på afdelingerne i København og
Århus. På landsplan blev der lavet 139 match i 2004,
hvilket er 14 mere end målsætningen. I alt var der ved
årets udgang tilknyttet 346 mentees, 375 mentorer og
198 kontaktpersoner.

To priser til netværket 
Det vedvarende og resultatgivende arbejde med at åbne
døre og vise vej ind i det danske samfund og på
arbejdsmarkedet blev belønnet med hele to priser:  

Den 6. oktober fik mentornetværket overrakt ALT for
damernes kvindepris ved en festlig reception på Hotel
Skt. Petri, hvor mentorer og mentees deltog i et stort
antal. Med prisen fulgte et rejselegat på 25.000 kroner
og ti siders dækning af mentornetværket i ALT for
damerne, der har 400.000 læsere. Tilstede ved
prisuddelingen var integrationsminister Bertel Haarder
og social- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Den 28. oktober modtog mentornetværket
Integrationsprisen 2004 for det offentlige arbejdsmarked
indstiftet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration. Overrækkelsen foregik i Cirkusbygningen i
København med deltagere fra integrationsarbejdet i hele
landet under overværelse af Prinsesse Alexandra.
Samtidig blev mentornetværket indstillet til den
europæiske integrationspris 2005 som ét ud af to danske
bidrag. 

Antal henvendelser boomer
Synliggørelsen af det gode arbejde betød en utrolig
medlemstilgang og dermed en konstant venteliste for at
få en mentor. Priser og pressedækningen har også
medført et stærkt øget antal henvendelser til netværket
fra erhvervsliv, fagforeninger, sagsbehandlere,
indvandrerundervisere og andre, der fx ønsker at købe
netværkets viden til at starte egne mentornetværk.
Konkret solgte mentornetværket konsulentydelser til
Social- og Sundhedsskolen, Københavns Amt, Brøndby
Kommune og var i forhandlinger med H:S
Sygeplejerske-uddannelsen om lignende ydelser. 

Foto: Miklos Szabo

"Der er ikke bare tale om smukke
visioner. Mentornetværket er en
nøgle til integration, som rent
faktisk har vist  sig at virke".

Hanne Høiberg, chefredaktør 
ALT for damerne
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Resultater 
I både Århus og København får flere og flere mentees
jobs eller praktikpladser. Især er Århus kommet stærkt
fra start på job- og praktikområdet. Syv mentees kom i
2004 i beskæftigelse efter tilmelding til KVINFOs
mentornetværk. Det tilsvarende tal for København var i
alt 23. Fra mentorside knokles der også igennem - travle
kvinder yder en stor indsats i det personlige
integrationsarbejde.

I evalueringsrapporten "Sammenlignende analyse af
frivillighedsindsatsen på integrationsområdet" fra COWI,
blev KVINFOs mentornetværk rost for sin evne til at tage
udgangspunkt i den enkelte persons behov og for som
det eneste projekt at være målrettet mod en
uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for
flygtninge og indvandrere.

Presse
Mentornetværket har fået en bred medieomtale i både
trykte og elektroniske medier - nationalt som lokalt.
Blandt større indslag og artikler, der viser bredden i
dækningen, kan nævnes:  

21.1. Mentee og mentor Shazia Sheikh og Jytte
Tholstrup bliver interviewet live i TV2s God Aften
Danmark.

26.7. Artikel i Ugebladet Søndag om mentor/mentee par,
hvor mentee har åbnet egen butik 

6.10. Et mentor/mentee par interviewes i TV2s God
Morgen Danmark sammen med Integrationsminister
Bertel Haarder

6.10. ALT for damerne bringer i anledningen af
kvindeprisen 10 siders dækning af netværket med
interviews med seks forskellige mentor/mentee par. 

26.10. Vicir.dk:  Profil af bosnisk kvinde i Randers, der
har fået nyt håb med KVINFOs mentornetværk

1.11. People, det internationale personaleblad for NOVO
Nordisk, bringer i nr. 6/2004 et interview med mentor/
menteeparret Harpreet Singh og Anne Palle Andersen,
begge nu ansat på Novo.

22.11. Hjemmesiden Integration i staten bringer feature
om mentornetværket og dets to priser 

 

"Der er tale om et succesfuldt
projekt, hvor mange parter er
involverede, hvor der samarbejdes
bredt, og hvor målgruppen
inddrages direkte. Netværks-
konceptet er en så god ide, at det
kan inspirere og bruges på mange
områder.
Dommerkomiteen finder desuden,
at KVINFOs netværk kan bygge
bro, der hvor danskere og det
danske system ikke formår at nå
kvindelige flygtninge/indvandrere."

Dommerpanelets begrundelse for
tildelingen af Integrationsprisen for
det offentlige arbejdsmarked 2004

til KVINFOs mentornetværk
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kvinfo.dk -  
på forkant med køn
2004 er året, hvor kvinfo.dk fik sit gennembrud som
videns- og ressource site i forhold til andre medier. Med
en dedikeret webredaktør i en halvtidsansættelse fra 1.
april har det været muligt at skabe en kontinuitet og
overordnet redaktionel linie på kvinfo.dk. Dette afspejler
sig i et stigende antal besøg - og i synlighed og omtale i
det øvrige medielandskab. 

På Kvinfo Nyt, sitets indgangsside, bliver der dagligt
bragt ny information og viden om køn. Herfra
annonceres nyhedsstof og aktuelt indhold fra andre
egne af kvinfo.dk - fx biblioteket, webmagasinet Forum
og Dansk Kvindebiografisk Leksikon, der forsat befæster
sin position som flagskib for kvinfo.dk med sit store
besøgstal. 

Med den store grad af dynamik kan vi på vores nettrafik
konstatere, at kvinfo.dk betragtes af mange som et
nyheds- og aktualitetsproducerende medie, der er
debatskabende og som er med til at opkvalificere
debatten om køn i det øvrige medielandskab.

Med den faste webredaktør som det redaktionelle led
bidrager KVINFOs ansatte aktivt med ideer og indhold til
sitet og alle oplever dermed ejerskab af kvinfo.dk. 

Særlige tiltag
Siden september 2004 har kvinfo.dk kunnet tilbyde sine
læsere et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der peger
på den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning - og
selvfølgelig nye tiltag på selve sitet. Nyhedsbrevet har
været en succes. Allerede ved udgangen af 2004 er
antallet af faste modtagere 1150 personer. Og tallet er
støt stigende. 

Udsendelsen af kvinfo.dks nyhedsbrev er nøje afstemt
med udsendelsen af webmagasinet FORUMs
nyhedsbrev, således at der fra KVINFO udsendes et
nyhedsbrev hver 14. dag, henholdsvis fra kvinfo.dk og
FORUM.

Et af de særlige tiltag på kvinfo.dk i 2004 er den
velbesøgte temapakke om kosmetisk plastikkirurgi, som
også andre medier henviser til. Herudover har vi oprettet
KVINFO anbefaler, der peger på kulturelle tilbud, som
kan være interessant for brugere, der ønsker en særlig
kønsvinkel på fx kunst, film eller bøger.
 

Om KVINFOs nyhedsbrev

"Jeg syntes det er alletiders ide og
vil gerne tilmelde mig og en
kollega."

Anja

"Godt initiativ, sig til hvis I skal
bruge mig til noget :-)"

Ingrid

"Kære redaktør, Flot initiativ! JA TIL
TILMELDING."

Dorthe Marie
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Web-projekter
Kvinder på linjen - nyt design, nye muligheder
I 2004 fik ekspertdatabasen, Kvinder på linjen, et nyt
indbydende og brugervenligt design og
redigeringssystem.

Det nye redigeringssystem gør det muligt for
eksperterne løbende at opdatere deres egne profiler.
Samtidig er det blevet nemmere at foreslå sig selv eller
andre som emner til ekspertdatabasen. Brugernes
søgemuligheder er forbedret, og det er nu muligt at
sende udvalgte profiler videre som e-mail.

Nyhedsbokse fremhæver forskellige, udvalgte eksperter
så basen hele tiden leverer nye og aktuelle vinkler på
eksperternes kompetencer.

Kvinder på linjens nye design og muligheder blev
præsenteret for databasens eksperter ved en reception
på KVINFOs bibliotek d. 21. juni 2004, hvor næsten 100
eksperter og andre interesserede deltog og fik lejlighed
til at netværke.

Danmarks første kvindepolitiske offentlighed
1885-1920
Digitalisering af seks danske kvindepolitiske tidsskrifter
1885-1920 betyder, at kvinfo.dks position som unik
ressource for dansk kvindehistorie bliver mere
fremtrædende. 

Tidsskrifternes tilgængelighed på web tager højde for
forskernes behov for specifikke søgninger i materialet
såvel som almindelige brugeres behov for få det
historiske stof formidlet og vinklet. For forskernes
vedkommende bliver et avanceret søgemodul
hovedindgangen, for den forudsætningsløse bruger vil
det hovedsageligt blive en række tematiske indgange, fx
tjenestepigernes stilling eller Nordisk kvindesags møde
1888.

De seks tidsskrifter blev allerede digitaliseret i 2003. Det
drejer sig om: Hvad vi vil (1888-1894), Kvinden og
Samfundet (1885-1920), Kvindestemmerets-Bladet
(1907-1913), Kvindevalgret (1908-1915), Kristeligt
Kvindeblad (1910-1913) og Dansk Kvindeblad (1913-
1918). I 2004 blev tidsskriftsmaterialet fra1885-1899
korrekturlæst, indekseret og registreret i en database.

Første del af projektet vil blive offentliggjort primo 2005.  
Projektet er et samarbejdsprojekt med Statsbiblioteket,
der står for digitaliseringsdelen. Projektet er finansieret
af Kulturnet Danmark, Hulda Pedersens Fond,
Statsbiblioteket og KVINFO. 

Portalen giver adgang til

Kvinfo Nyt
- nyheder, aktuelt, artikler, links
Biblioteks Nyt
- bøger, opgaver, specialer 
Bibliotekskatalog
- adgang til publikationer og lån
DKL Online
- opslagsværk med betydningsfulde
kvinder i Danmark
Kalender
- nordisk  samarbejde om
annoncering af arrangementer om
køn
Kvindekilder
- temaer i dansk kvindehistorie
Kvinder på linjen
- base med cv'er på kvindelige
eksperter i Danmark
Webmagasinet FORUM
- tidsskrift for køn og kultur
Linkterminalen
- samling af links til globale artikler
med kønsvinkler
Mentornetværk
- et netværk, der skaber kontakt
mellem kvinder med flygtning-/
indvandrerbaggrund og danske
kvinder
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Kvindekilder 
Kvindekilder, KVINFOs kvindehistoriske webfortælling,
er i 2004 blevet udvidet med fem nye afsnit for perioden
1960-1985. De tre afsnit Abort, Nyt kvindeoprør og Ude
eller hjemme blev lanceret i februar og de to afsnit
Ligeløn og Rødstrømpebevægelsen blev lanceret i
november.

Abort fortæller om kampen for den fri abort. Nyt
kvindeoprør fortæller om baggrunden for den nye
kvindebevægelse og Ude eller hjemme tematiserer gifte
kvinders vej ud på arbejdsmarkedet. Ligeløn er historien
om kvindefagforeningernes, de internationale
konventioners og kvindebevægelsens rolle i kampen for
ligeløn i Danmark. Rødstrømpebevægelsen fortæller om
1970'ernes kvindebevægelse. Derudover giver en
tidslinje et overblik over periodens vigtigste
kvindehistoriske milepæle. 

Den store efterspørgsel efter viden og information om
Rødstrømpebevægelsen, særligt blandt unge
uddannelsessøgende, resulterede i en firedobling af
besøgende til Kvindekilder fra november måned.

Hovedteksterne i Kvindekilder er udarbejdet af historiker
Jytte Larsen, som også har udvalgt kildetekster.
Statsbiblioteket i Århus har scannet kildemateriale.

Udvidelsen af Kvindekilder er finansieret af
Undervisningsministeriets Programstøtteordningen, der
har bevilget kr. 112.500 til produktion af tre kapitler inden
for området Velfærdsstaten i dansk historisk perspektiv.
Det tredje kapitel Statslig ligestillingspolitik er under
udarbejdelse og bliver publiceret i 2005. 

Web-tracking
KVINFO har anvendt firmaet Netminers web-tracking
værktøj for at få viden om vores brugere og deres
navigation på kvinfo.dk. Netminers statistiske analyser
og værktøjer kombinerer forskellige brugerdata på
hjemmesiden. Det kan fx give et billede af, hvor
brugerne kommer fra, hvordan de navigerer og bruger
sitet, og hvor længe de opholder sig på enkelte dele af
sitet. 

Særlige basisfiltreringer giver mulighed for at spore
udvalgte brugeres bevægelser på sitet. Her kan vi se en
stigende interesse fra andre medier og fra forsker- og
undervisningsverdenen. Netminers kan også vise,
hvordan brugerne har fundet kvinfo.dk. Det viser sig, at
en særlig indsats i juni 2004 rettet mod søgemaskinerne
har givet positive resultater. Samtidig kan systemet
henvise til de steder, der linker til kvinfo.dk, hvilket også
har været stigende i 2004.

Plakat fra Individ og Samfund 1969
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FORUM - stram vinkling
på køn
Redaktionen af FORUM og kvinfo.dk har i løbet af 2004
udviklet en gensidig synergi omkring generering af ideer
til webmagasinet, linkterminalen og kvinfo.dk. Gennem
løbende diskussioner og produktion til sitet har det været
muligt at udvikle en redaktionel profil, hvor nyheds- og
artikelstof kan blive behandlet på forskellige måder. Det
har bidraget til vores bestræbelser på at gøre køn til et
levende journalistisk stofområde. 

Webmagasinet har haft held til at sætte nye facetter af
kønsforkningen på dagsorden fx feministisk filosofi, med
et skarptvinklet interview i august med filosoffen Robin
May Schott i anledning af hendes bog Feministisk
filosofi. En introduktion. Redaktionen har deltaget i
forskningsseminarer og konferencer, der har udmøntet
sig i interviews med centrale forskere som fx norske
Wenche Mühleisen og amerikanske Judith Halberstam.

Politiken og Weekendavisen har henvist og citeret fra
ældre FORUM artikler. Det viser, at FORUM - ligesom
kvinfo.dk - nu bliver krediteret som et legitimt medie og
at artiklerne har en lang levetid. Der ses stadig tydelige
tegn på, at andre medier tager tråden op efter FORUM
artiklers stramme vinkling på køn. Det gælder fx
debatten om kvinder i kunst. I forsommeren bragte
FORUM artiklen Jagten på den forsvundne kunstskat, 
hvor tre udstillinger på Vejle Kunstmuseum, Kvinde-
museet i Århus og ARoS, kunstmuseet i Århus, blev
anmeldt i forhold til emnet kvinder og kunst. Det
kickstartede en fornyet interesse i de øvrige medier for
kvinders manglende repræsentation på danske museer.
DRs KulturNyt bragte fx en serie af udsendelser om
emnet.

FORUM publicerer 5-7 artikler om måneden og via
KVINFOs statistiske værktøj kan spores en stor
interesse for artikler, især når de annonceres på
kvinfo.dk. Redaktionen eksperimenterede succesfuldt
med en weblog op til det amerikanske valg i 2004, hvor
FORUM dækkede valget med kønsbrillen på. Som
skrivende redaktører har redaktionen selv bidraget med
9 artikler.

I 2005 bliver FORUM flyttet over i kvinfo.dks CMS,
hvilket vil øge synergien mellem webmagasin og
kvinfo.dk.

"Forøvrig er jeg stadig gledelig
overrasket over hvor høyt nivå dere
klarer å holde på FORUM. Jeg
leser stadig veldig gode artikler og
intervjuer. Både intervjuet med min
kollega Wencke Mühleisen og
Nilufer Göle var godt lesestoff." 

Jørgen Lorentzen, dr.art. 
Oslo Universitet

skriver regelmæssigt for FORUM
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Statistik for web
KVINFO har gennem flere år ønsket mere præcis og
informativ webstatistik. Men da flere af kvinfo.dks
webressourcer stadig befinder sig på forskellige servere
(FORUM, Linkterminalen og Bibliotekskatalogen
(Micromarc)) har det konsekvenser for vores statistik,
idet formaterne for de statistiske data ikke er ens. Det
bliver forbedret i 2005, hvor FORUM og Linterminalen
bliver lagt ind i KVINFOs CMS.

Siden efteråret 2004 har KVINFO haft webtracking
systemet, Netminers, på en vellykket prøve. Netminers
vil blive implementeret i 2005 og vil forbedre KVINFOs
webstatistik. 

Besøg
Tallet viser, hvor mange besøg sitet har haft. Samme
bruger kan sagtens have været på besøg flere gange,
vender man tilbage efter 30 min har man besøgt sitet to
gange. I antallet af besøg tæller også søgerobotters
aktiviteter. Dette vil Netminers fremover kunne adskille.

Sidehenvisninger
Disse tal giver et fingerpeg om, hvor mange ”sider” eller
"opslag i databasen", der er foretaget. Det er nødvendigt
at tænke på, at søgerobotternes aktivitet ”graver” ned i
basen for at indeksere og dermed forhøjer tallet.
Sidehenvisninger bør ideelt ses sammen med den tid,
der bruges på hver side, hvilket bliver muligt med
Netminers.

Unikke adresser (brugere)
Dette tal dækker over unikke IP-adresser. Nogle
netudbydere bruger ét virtuelt IP-nummer, og alle, der
benytter sig af denne forbindelse, tæller kun som én unik
bruger. For computere, der benytter sig af dynamiske IP-
adresser, kan samme IP-nummer bruges af flere
brugere. Det betyder, at der i princippet kan skjule sig
flere reelle brugere bag hvert talt IP-nummer.

Bemærkninger: 

Statistikken er beregnet månedsvis
 – dvs. at unikke brugere er unikke
brugere talt op inden for hver enkelt
måned, og derefter lagt sammen til
et år. 

*) statistik har ikke tidligere
foreligget
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Arrangementer 
Kvindesagens Klassikere 2
Fra Gyrithe Lemche til Simone de Beauvoir
Fem forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet
med fokus på perioden 1920-1950, hvor grunden til en
feministisk historieskrivning blev lagt. Det gælder fx
spørgsmålet om kvinders ret til at bestemme over egen
krop, konturerne til den kvindevenlige velfærdsstat og
sammenhængen mellem køn og natur.
Rækken af foredrag blev holdt i perioden 2.3. - 30.3., og
foredragsholderne var forskningsadjunkt, ph.d. Sally
Anderson, ph.d. Cecilie Banke, civilingeniør Jytte Hilden,
direktør, mag.art. Elisabeth Møller Jensen og
forskningsbibliotekar, cand.mag. Jytte Larsen. 

En aften på KVINFO: Karen Møller om Lis Groes
Karen Møller, forfatter til biografien Lis Groes. En kvinde
i sin tid (2003), holdt foredrag d. 4. marts om Lis Groes
politiske virke og hendes engagement i kvinde- og
forbrugerbevægelsen. 

Feministisk matiné - Med alderen
Antologien Med alderen gør op med myten om, at
kvinder har det svært med alderdommen. I samarbejde
med forlaget Aschehoug holdt KVINFO d. 16. april en
feministisk matiné, hvor over 50 deltagere kunne møde
bogens redaktør, Sabine Celeste Svendsen, og fire af
bogens bidragydere: Inge Eriksen, Sorella Englund,
Kirsten Sarauw og Susie Hauxthausen.

Kvindesagens Klassikere 3
Fra Eva Moberg til Suzanne Brøgger
Fem forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet
med fokus på fem markante kvinder og deres værker.
Forelæsningerne handlede om den kvindepolitiske
opposition, der bidrog til at sikre radikale forandringer af
forholdet mellem kvinder og mænd i 1960'erne og
70'erne. 
Rækken af foredrag blev holdt i perioden 2.11. - 30.11.,
og foredragsholderne var direktør, mag.art. Elisabeth
Møller Jensen, forskningsbibliotekar, cand.mag. Jytte
Larsen, forfatter, mag.art., Jette Hansen, forfatter,
mag.art. Toni Liversage, og ph.d.-studerende, cand.mag.
Sarah Højgaard Cawood. 

Poster-udstillingen "Bror og søster"
Kunstnerne Peter Brandt og Tomas Lagermand Lundme
udstillede d. 7.12 - 22.12 6 posters med hver deres
udsagn om, hvad det indebærer at være kvinde og mand
i dagens Danmark. Det var første gang kunstnerne
præsenterede deres fælles kunstneriske platform Mænd
til folkefronten.

Kvindesagens klassikere 3
indeholdt også en forelæsning
om Suzanne Brøggers "Fri  os

fra kærligheden" (1973) 
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KVINFO fyldte 40 år med
stil!
Den 8. marts 2004 fejrede KVINFO sit fyrre års jubilæum
med et stort gallashow i Dronningesalen i Den Sorte
Diamant. Ca. 350 gæster markerede begivenheden i
selskab med kunstnerne på scenen, som sørgede for
varieret topunderholdning aftenen igennem.

Aftenen blev indledt med Kulturminister Brian
Mikkelsens jubilæumshilsen, der blev læst op fra scenen
af direktør Elisabeth Møller Jensen, som derefter bød
alle velkommen. Herefter blev mikrofonen overdraget til
aftenens konferencier, forfatteren Hanne-Vibeke Holst.

Blandt aftenens mange gæster skal nævnes Eliane
Wexøe Mikkelsen (gift med kulturminister Brian
Mikkelsen), fhv. integrationsminister Bertel Haarder og
Birgitte Haarder, forfatter Lise Nørgaard, afdelingschef
Vibeke Abel og medarbejdere fra Ligestillingsafdelingen,
fhv. kulturminister og kulturchef Jytte Hilden, Marianne
Jelved (MF), Lone Dybkjær (MP), Pernille Rosenkrantz-
Theil (MF), Mette Frederiksen (MF), Annegrete
Holmsgaard (MF), Bodil Kornbek (MF), fhv.
udviklingsminister Helle Degn, fhv. minister Jytte
Andersen, direktør Merete Ipsen, Steen Kyed og Niels
Jørgen Nielsen henholdsvis afdelingschef og kontorchef
fra Kulturministeriet, direktør for Biblioteksstyrelsen Jens
Thorhauge, direktør for Det kongelige Bibliotek Erland
Kolding Nielsen, leder af kort og billedafdelingen på Det
Kongelige bibliotek Ingrid Fischer Jonge, direktør på
Gyldendal Johannes Riis og Vita Riis, direktør på DSL
Jørgen Lund og Marianne Lund, forfatter Mette Winge,
journalist på DR Trine Sick, fhv. forkvinde for
Kvinderådet Inge Skjoldager, fhv. kulturminister Grethe
Rostbøll, fhv. minister Grethe Fenger, m.fl.

Fra KVINFOs bestyrelse deltog Harald v. Hielmcrone
(Statsbiblioteket), Charlotte Kroløkke (SDU), Jonna
Holmgaard (Biblioteksstyrelsen), Karl Krarup (KB) og
Annelise Rasmussen (Kvinderådet).

Alle KVINFOs medarbejdere deltog i afviklingen af
arrangementet.

Pressedækning på dagen og op til:

God Morgen Danmark, TV2, kl. 7.15 interview med
Elisabeth Møller Jensen, Hanne-Vibeke Holst og Mette
Frederiksen.
Formiddag på 4’eren, Københavns Radio, kl. 10-11,
interview m. Elisabeth Møller Jensen

Monique Wernhamn
Grafisk design

PROGRAM

Direktør Elisabeth Møller Jensen
byder velkommen

Forfatter Lise Nørgaard holder
talen til kvinderne

Musiker Aida Nadeem spiller fagot

Sanger Marie Frank spiller egne
sange

Skuespiller Ghita Nørby læser
eventyr af H.C. Andersen

Pause

Skuespiller Mette Horn går på
scenen med monolog skrevet af
Ann Mariager

Surprise - historikeren Søren
Mørch  interviewes om kvinder og
magt af aftenens konferencier
Hanne Vibeke-Holst

Sanger  Etta Cameron synger jazz
akkompagneret af pianist
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Debat, Danmarks Radio, P1, kl. 12.30, interview med
Jytte Larsen, om mainstreaming. 
TV-Avisen, DR, kl. 21, interview og live-indslag fra
Dronningesalen.

Sydsvenska Dagbladet, artikel om KVINFO i 40 år
Valby Avis, marts 2004 – foromtale af arrangementet
AOK – foromtale v. Mette Nielsen
Kultunaut – annoncering
Fagbladet, Et fyrtårn for ligestilling, interview med
Elisabeth Møller Jensen d. 5/3
Morgenavisen Jyllandsposten, foromtale af
arrangementet d. 6/3
MetroXpress, omtale d. 8/3 af arrangementet
Information, omtale d. 8/3 af arrangementet
Urban, omtale d. 8/3 af arrangementet
Vejle Amts Folkeblad, interview med Elisabeth Møller
Jensen og omtale af arrangementet, d. 6/3
Fredericia Dagblad, interview med Elisabeth Møller
Jensen og omtale af arrangementet, d. 6/3
Midtjyllands Avis, interview med Elisabeth Møller Jensen
og omtale af arrangementet, d. 6/3
Kvindernes Fagblad, foromtale af arrangementet
www.polonia.dk, polsk webtidsskrift, omtale af
arrangementet
www. kad.dk, omtale af arrangementet
www.nikk.no, omtale af arrangementet

Sponsorer
Kvindeligt Arbejderforbund bidrog med kr. 22.500 og
BUPL støttede med kr. 5.000

Skuespillerne Ghita Nørby og Mette Horn
ved KVINFOs jubilæum d. 8. marts 2004

Foto: Sanne Juel Bøckhaus
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Besøg og konferencer
KVINFO modtager hvert år en lang række besøgende
fra både ind- og udland. Besøgende kommer for at blive
introduceret til KVINFOs organisation og historie, for at
få viden om ligestilling i Danmark, for at høre om
specifikke aktiviteter, mv. KVINFO har også en lang
række samarbejdspartnere, der regelmæssigt besøger
centeret. 

KVINFOs ansatte deltager i mange seminarer og
konferencer i ind- og udland, og holder ofte oplæg. 

Udvalgte besøg
6.2. Besøg af Hanna Lehto fra Naistutkimuksen
tietopalvelu, Kristiina instiuttet i Finland, vedr. opbygning
af finsk portal for ligestilling og kønsforskning

18.2. Besøg af en gruppe polske journalister med
Rebekka Kledal, Center for Ligestillingsforskning, om
webmagasinet FORUM, køn og journalistik

9.3. Møde med Muborak Sharipova, leder af Open Asia
Denmark om Open Asias aktiviteter og muligheden for
fællesarrangement og evt. fotoudstilling i KVINFO-regi

24.3. Besøg af Ambassadør Carmen Moreno INSTRAW
sammen med den mexicanske ambassadør

1.4. Officielt besøg af The Standing Commitee of the
Peoples’s Congress, Chaoyang District, Beijing, Kina
herunder vicedirektøren Ren Quiang. Møde om KVINFO
og om ligestilling og kvindepolitik i DK fra 1960 til i dag.

5.5. Besøg af 5 medarbejdere fra NOVO Nordisk om
mentoring og KVINFOs mentornetværk

15.9. Møde med Center for Voldtægtsofre, Rigs-
hospitalet om kvinfo.dk og CMS'et bag

30.09. Møde med professor i statsvidenskab Mikiko Eto,
Hosei University, Tokyo, Japan om KVINFOs aktiviteter
og services

2.11. Besøg af  Charlotte Kirkegaard, CELI/UNPD
Twinning Project, med gruppe af forskere fra Albanien,
Tirana Universitetet. Møde om KVINFOs
aktiviteter og formidling af kønsforskning i Danmark.

29.11. Besøg af studiegruppe fra Litauen, ledet af Lenie
Persson. Oplæg om danske kvinder og ligestilling 1960-
2004

Kvinnorörelser -
inspiration,

intervention,
irritation

Konferencen om den nye
kvindebevægelse blev afholdt ved
Universitetet i Rejkjavik 10. - 12.
juni 2004 og syv medarbejdere
deltog.

KVINFO bidrog med følgende
oplæg: 
- Gender Matters om køn som
journalistisk stofområde ved
Annette Nielsen og Gunhild Riske
- Webfortælling om den nye
kvindebevægelse om Kvindekilder
ved Katarina Blomqvist
- Den første kvindepolitiske
offentlighed om tidsskriftprojektet
ved Jytte Nielsen
- Om KVINFOs mentornetværk ved
Lorraine Hayles
- Kvindebevægelsens historiografi
ved Jytte Larsen
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Kvinder (ikke) med i
kanon
Den 23. september 2004 fremlagde Undervisningsministeriets
kanonudvalg deres bud på de 15 forfatterskaber, som elever i
folkeskolen og gymnasiet skal have læst i løbet af deres
skoletid. Derudover udfærdigede udvalget en anbefalet liste til
folkeskolen og en til gymnasiet med yderligere en række
forfattere. De tre lister omfattede i alt 40 forfatterskaber
(inklusive folkeviser). 

Kun 4 kvinder var repræsenterede nemlig Karen Blixen, Inger
Christensen, Cecil Bødtker og Tove Ditlevsen. 

Kanonudvalgets rapport skød dermed en debat i gang om
kvinder i kanon ført an af Elisabeth Møller Jensen, som ud
over at være KVINFOs direktør også er hovedredaktør af
Nordisk Kvindelitteraturhistorie (1993-1998), Pil Dahlerup, dr.
phil. på Det moderne gennembruds kvinder (1983) og
professor Anne-Marie Mai, chefredaktør af Dansk Digtere i det
20. århundrede (2000-2002). 

De tre litteraturforskere udarbejdede en liste over værker af 15
kvindelige forfattere, som efter deres mening burde være
obligatorisk læsning for børn og unge. Politiken fulgte op med
anmeldelser af alle femten værker. 

Webmagasinet FORUM bragte en enquette umiddelbart efter
offentliggørelsen af kanonudvalgets lister efterfulgt af forslag til
en dronningerække. Kvinfo.dk havde en afstemning, hvor
læserne kunne give deres mening tilkende om kanonudvalgets
forslag og næsten 1500 stemte!  

Elisabeth Møller Jensen i pressen om kanon: 

September, Kulturkontakten, dobbeltinterview Samtale: Den
store forskel, med professor ved Kunstakademiet Erik
Steffensen
11.10: Litteratur-kanon er kønsmagt i frit fald, kommentar i
Berlingske Tidende
15.10: Sminke og historisk bedrag, kommentar i
Weekendavisen
19.10: En dansk författere är en man, kommentar om kanon i
Dagens Nyheter
20.10: Dahls duel, debatprogram på P1, Den litterære kanon
21.10: Kvinder i kanonklassen, oplæg for
Dansklærerforeningens seminariefraktion
12.11: Kvindelige forfattere i kanon, kommentar i Næstved
Tidende og Sjællands Tidende
15.11: Litteraturens dronninger, Bettina Frank Simonsen og
Elisabeth Møller Jensen, Forum for køn og kultur
17.11: Lav en ny læseplan, kommentar i Jyllands Posten
17.11: Kvindelige forfattere skal med i kanon, Læserbrev af
Anne-Marie Mai, Pil Dahlerup og Elisabeth Møller Jensen i
Berlingske Tidende
23.11: Hvor blev kvinderne af i den litterære kanon? Interview
af Lotte Thorsen, Politiken

"I den obligatoriske kanon er der
øvet uret i forhold til det faktum, at
kvinder altid har bidraget til den
litterære kulturarv med nogle
fantastiske tekster. Jeg kan kun
forstå det sådan, at kvinder
åbenbart skal tie i kanon. Og jeg
synes, det er skandaløst, at man
kan starte i 1. klasse og gå ud af 
3.g uden at møde andre kvindelige
forfattere end Karen Blixen."

Elisabeth Møller Jensen
i Politiken d. 17.12.2004
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Fra vor egen verden
Prestigefyldt legat 
til Elisabeth Møller Jensen

Tagea Brandts Rejselegat for 2004 gik til KVINFOs direktør
Elisabeth Møller Jensen og professor Vibeke Mencke Nielsen.
Legatet tildeles "kvindelige videnskabsdyrkere med embeds-
eller tilsvarende eksamen, kunstnerinder inden for den
bildende kunst eller musik, forfatterinder eller kunstnerinder
ved Det kgl. Teater".
Legatet blev oprettet i 1905 af Vilhelm Brandt, 1854-1921,
sønnesøn af stifteren af Brandts Klædefabrik, Odense. Det
skete til minde om hans hustru, Tagea (f. Rovsing, 1847-
1882). De mødtes første gang 1871, blev gift 1881, men var
gift i under et år inden hun døde af en blodsygdom.

Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab,
DSL, begrundede tildelingen af hædersprisen til Elisabeth
Møller Jensen med bl.a. disse ord: 

"Elisabeth er en inspirerende samtalepartner, hun giver sig, og
hun tager tid, hun giver plads til andre, en egenskab, de
ansatte værdsætter, men hun lægger ikke skjul på, at hun er til
stede og har noget at byde på. Denne sikkerhed er bygget op
efter politiske og kvinde-politiske afsøgninger i tre-fire årtier,
der har skabt klare fremskridt på en lang række områder og
skabt nye livsmuligheder for mange kvinder. Alt dette er ikke
kommet af sig selv, og man har skullet manøvrere under vidt
forskellige klimatiske forhold. Politik og tidsånd er underlagt
forandringens lov."

Elisabeth Møller Jensen takkede for pristildelingen med bl.a.
disse ord: 

"Tagea Brandts rejselegat, som er indstiftet af Vilhelm Brandt
til minde om hans hustru, der døde et år efter bryllupet,
trækker spor tilbage til den første kvindebevægelses personer
og institution i 1870'erne og 1880'erne og til et af datidens
store industriforetagender.
Tagea Brandts mor, Marie Rovsing var en af de første
bestyrelsesmedlemmer i Dansk Kvindesamfund, og selv sad
hun i bestyrelsen for Kvindelig Læseforening. Vilhelm Brandt
tjente sine penge som ejer af Brandts Klædefabrik i Odense.
Prisen, der blev oprettet i 1905, og som næste år kan fejre 100
års jubilæum, er således det stadig synlige resultat af en
kærlighedshistorie mellem kvindesag og kapital. Prisen kan
også forstås som et af de meget synlige beviser på en mands
kærlighed til en feminist."

Andre modtagere af Tagea
Brandts Rejselegat

May Schack, Paprika Steen, Bine
Bryndorf, Dorte Dahlin, Anne Marie
Løn, Linda Nielsen, Kirsten
Christensen, Christina Åstrand,
Vibeke Grønfeldt, Kirsten Nielsen,
Maja Lisa Engelhardt, Dorete Juul
Jensen, Silja Schandorff, Inger
Dam-Jensen, Kirsten Lockenwitz,
Minna Skafte Jensen, Kirsten
Thorup, Kirsten Dehlholm,
Elisabeth Meyer-Topsøe, Gudrun
Bøysen, Ditte Gråbøl, Kirsten
Ortwed, Merete Barker, Kirsten
Hastrup, Dyveke Helsted, Ulla
Henningsen, Nanna Hertoft, Anita
Jørgensen, Bodil Wamberg m.fl.
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Projekter
Kvindernes Udstilling 1895
- fortalt, fortolket og serveret

I 2004 satte den københavnske kulturfestival, Golden
Days, fokus på København i 1890'erne. KVINFOs bidrag
var et eftermiddagsarrangement i Odd Fellow Palæet
søndag d. 26. september, hvor der var fokus på
samtidens gigantiske succes: Kvindernes Udstilling i
1895.

Under arrangementet Kvindernes udstilling 1895, fortalt,
fortolket og serveret fortalte Jytte Larsen generelt om
Kvindeudstillingen i 1895 og om kvindernes stilling i
1890’erne. Mette Winge talte om udstillingens
præsident, Emma Gad, og Else Marie Boyhus fortalte
om Louise Nimb, der både var restauratør og
kogebogsforfatter og som stod for serveringen på
Kvindernes Udstilling i 1895.

Da udstillingens mest populære rum netop var køkkenet,
blev der i Odd Fellow Palæet selvfølgelig også serveret
kaffe og kage bagt efter tidens opskrifter. Samtidig blev
deltagerne introduceret for datidens kvindelige
komponister af Inge Bruland, hvorefter sopranen Susse
Lillesøe og pianisten Anne-Lise Skov fortolkede deres
musik. Selve udstillingen var repræsenteret fysisk
gennem fotostater og objekter fra udstillingen.
Statsbiblioteket havde til lejligheden genoptrykt Eva Lous
artikel om udstillingen, som alle deltagere modtog. 

Nykredit sponserede arrangementet med kr. 50.000.
Styregruppen for Golden Days bidrog med kr. 25.000.   

KVINFO&Co
Med udviklingsprojektet KVINFO&Co som platform har
KVINFO i 2004 fået analyseret markedspotentialet i de
kompetencer og ydelser, KVINFO kan udbyde enten på
konsulentbasis eller ved partnerskaber med offentlige
eller private virksomheder.

Udviklingsprojektet dokumenterer, at der allerede i dag
er en lang række offentlige og private virksomheder, der
benytter sig af KVINFOs netbaserede tilbud om viden og
erfaring med køn, ligestilling, kvindelige ledere, etnicitet
og mentoring. Projektet viser også, at der er et potentiale
for at kapitalisere yderligere på KVINFOs viden og kom-
petencer ved at skræddersy ydelser og produkter til
virksomheders individuelle behov.

Samtidig tegning fra Kvindernes Udstilling i
Odd Fellow Palæet i 1895.
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Elisabeth Møller Jensens
kalender i uddrag
Som direktør for KVINFO har Elisabeth Møller Jensen en lang
række udadvendte aktiviteter, fx møder med bevilgende
myndigheder, samarbejdspartnere, journalister, politikere,
forskere, mv. Derudover holder hun foredrag og oplæg for
organisationer, foreninger og interessenter og skriver artikler og
kommentarer i dagspressen. 

20.1. Oplæg om Køn og kampagne i arbejdsgruppen under
Ligestillingsministeriet

25.1. Der hvor vreden kommer fra, kronik i Politiken vedr. Lars-Henrik
Schmidts udtalelser om kvinder og faglighed

31.1. Optagelse af interview med EMJ til 2 minutters TV-Præsentation
af KVINFO i Lottotrækningen DR1, lørdag aften som dokumentation for
hvad Tips- og lottomidlerne går til 

16.2. Der er et køn, der taler. Bidrag til Kampen om litteraturhistorien,
Festskrift til Pil Dahlerup, Dansklærerforeningen

8.3. En times direkte radio på DR P4 om ligestilling

11.3. Oplæg om mainstreaming på Kulturministeriets gå-hjem-møde for
institutionschefer

12.3.  Kvinder, piger og ligestilling, foredrag for deltagere i
Ligestillingsministeriets kronikkonkurrence Ung og køn, Eigtveds
Pakhus

22.4. Rundbordsdiskussion, brainstorming om kvinder og EU, EU-
Kommissionen

29.4. Women in Denmark, oplæg på Salzburg Seminar. Strengthening
Democracy and Governance. Women and Political Power

1.6. Tv-interview om Suzanne Brøggers Fri os fra kærligheden i
anledning af Suzanne Brøggers 40 års forfatterjubilæum

12.6. Georg Brandes i romantisk lys, Kronik i Politiken
August 2004.

August 2004. KVINFO søger erhvervspartnere, Interview til
Månedsmagasinet Erhverv Øst

14.11. Interview med Herbjørg Wasmo om Flugten fra Frank,
Bogmessen, Store scene

16.11. Videopræsentation af kønsmainstreaming, Ligestillings-
ministeriets konference Få 3 nye værktøjer - om udvikling, kvalitet og
køn

"Med kvinders voksende styrke i
uddannelsessystemet er det i dag
vanskeligere end nogensinde at
legitimere forestillingen om, at
mænd er mere værd end kvinder.
Som et fortidens bytte tegner Lars-
Henrik Schmidts synspunkter ikke
fremtiden." 

Elisabeth Møller Jensen  i
kronikken Der hvor vreden kommer

fra, Politiken d. 25.1.2005
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Omslag
KVINFOs nytårskort 2004


