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I november 2001 åbnede KVINFO webfortællingen 
KVINDEKILDER, som i tekst og billeder beretter om 
danske kvinders vej til borgerrettigheder i perioden 
1850-1920. Siden har ca. 2000 personer hver måned 
klikket sig ind på www.kvindekilder.dk for at fordybe 
sig i datidens kvindebevægelses kamp for, at kvinder 
kunne blive fuldgyldige samfundsborgere på lige fod 
med mændene.  

Sitet er bygget op omkring fem temaartikler, der 
fortæller historierne om kvindernes kamp for at opnå 
stemmeret, adgang til uddannelsessystemet, adgang til 
offentlige embeder og ligeløn, diskussionen om kvin-
dernes påklædning og ydre fremtoning og debatten om 
kvinders og mænds seksualitet.  

 

 
Kvindetoget i anledning af valgretten den 5. juni 1915  

I hver temaartikel er der mulighed for at klikke sig 
videre til et stort antal digitaliserede dokumenter fra 
samtiden. Det drejer sig bl.a. om uddrag af rigs-
dagsdebatter, tidsskriftsartikler, debatindlæg i aviser, 
breve, erindringsklip, mønsterark til brug ved syning af 
datidens reformdragter med meget mere. Til hver kilde 
er der udarbejdet indledende manchetter og for-
klarende noter, og alle kilder er både tilgængelige i 
originalversionen, i en version specielt egnet til læsning 
på skærm og en læsevenlig printversion. 

I artiklerne kan man også finde links til andre - især 
udenlandske - ressourcer, som perspektiverer temaet, 
og som dermed er med til at sætte den danske 
kvindebevægelse ind i en større international sam-
menhæng. Det kan være litterære værker som fx 
Bjørnstjerne Bjørnssons drama En Handske, 1883, 
faglitterære værker som Stuart Mills The Subjection of 
Women, 1869, eller hjemmesider for udenlandske 
pionerer som fx Florence Nightingale.  

Derudover er der mulighed for at læse om nogle af de 
vigtigste danske kvindesagskvinders liv og virke i 
biografier, oprindeligt trykt i Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon. 

Til dem, der i stedet for fordybelse har brug for en 
hurtig historisk oversigt, er der udarbejdet en tidslinje, 
som viser de vigtigste landvindinger i perioden. 
 
Mere vil have mere 
KVINDEKILDER er udarbejdet for at imødekomme 
den stigende efterspørgsel fra skole- og gymnasieelever 
efter materiale om den gamle kvindebevægelse. På 
KVINFOs bibliotek har vi i de seneste år mærket denne 
interesse som et øget antal henvendelser fra unge 
kvinder og mænd fra hele landet. Den eksisterende 
litteratur om perioden er trods kvindeforskningens 
bidrag stadigvæk ret begrænset, og adgang til tekster 
fra samtiden forudsætter en vis erfaring med brug af 
biblioteker og arkiver, som de unge ikke besidder. 
Dertil kommer, at en del af kildematerialet er i meget 
dårlig stand og derfor ikke tilgængeligt for almindelige 
brugere. 

I opbygningen af sitet er der lagt vægt på en 
pædagogisk fremstilling, og valget af kilder er foretaget 
under hensyn til at få vist mangfoldigheden i 
kildetyper og indfaldsvinkler til det enkelte tema. 

At sitet rent faktisk imødekommer et stort behov, 
afspejles i webstatistikken, af de mange personlige 
mails fra begejstrede brugere og ikke mindst de mange 
danske og nordiske institutioner og foreninger, som har 
skrevet om sitet, lænket til det osv. Antallet af 
henvendelser til KVINFOs bibliotek og Kvindehistorisk 
Samling om perioden er siden åbningen af KVINDE-
KILDER vokset, fordi brugerne har fået lyst til 
yderligere fordybelse. Mere vil have mere. 

I foråret 2003 udvides KVINDEKILDER til perioden 
fra 1960-1985 med nye temaer om kampen for fri abort, 
diskussionen om hjemmearbejdende contra ude-
arbejdende kvinder og den Kvindekommission, nedsat 
i 60’erne, der var grundlaget for den senere statslige 
ligestillingspolitik i Danmark. Senere vil der blive 
udarbejdet temaer om rødstrømpebevægelsen og 
kvindernes ligelønskamp. 

KVINDEKILDER er blevet til i et vellykket sam-
arbejde mellem KVINFOs personale, forsknings-
bibliotekar Eva Lous, Kvindehistorisk Samling, Stats-
biblioteket, og historiker Jytte Larsen, hovedredaktør af 
Dansk Kvindebiografisk Leksikon.  

 
Jytte Nielsen er biblioteksleder på KVINFO, København. 
www.kvindekilder.dk 
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