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Ved nærmere eftertanke. Nynne Koch ser tilbage Karen Syberg Hent PDF Nynne Koch (1915-2001) blev født
samme år som de danske kvinder fik stemmeret. Hendes liv blev på mange måder et billede på en generation
af kvinder, der fik helt nye muligheder og udfordringer. Karen Sybergs biografi om den store forfatter og
grundlægger af KVINFO er skrevet i samarbejde med Nynne Koch, da denne ikke længere selv havde

kræfterne til det. Den fortæller om et privilegeret liv i det københavnske højborgerskab i mellemkrigstiden,
om Anden Verdenskrig og modstandskamp samt et til tider turbulent familieliv med fem børn, som hun ofte
stod alene med. Samtidig fortæller bogen om hendes virke som forfatter og stiftelsen af KVINFO i 1979.

Karen Margherita Syberg (f. 1945) er en dansk forfatter, kønsforsker og feminist, som var med til at stifte
rødstrømpebevægelsen i 1970 og Femølejren i 1971. Hun er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab og har
efterfølgende arbejdet som blandt andet ekstern lektor på Københavns Universitet og kulturredaktør på

Dagbladet Information. Karen Syberg har skrevet en lang række bøger i genrerne biografi, roman, erindringer
og essays.
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