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BESKRIVNING

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv
är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte
endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om
nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. De moderna kvinnorna
ifrågasatte nämligen traditionella genusstrukturer, genom att idrotta, köra bilar, ställa nya krav på
äktenskapet eller helt enkelt välja bort giftermål till förmån för ett självförsörjande singelliv. Samtidigt
politiserades och granskades deras kroppar, korta kjolar och livsstil.Under 1920-talets första år i Sverige
hade kvinnor uppnått rösträtt och juridisk likställighet i äktenskapet och nya lagar gav dem större utrymme
på arbetsmarknaden. Hur skulle ett modernt framtida samhälle se ut där kvinnor uppförde sig, såg ut som,
och ställde samma krav på frihet som män? Det är hur denna fråga debatterades i veckopressen som
undersöks i denna bok.De moderna kvinnorna var ett globalt fenomen under 1920- och 1930-talen, men
det tog sig olika uttryck i olika länder. I den svenska debatten framhölls Sverige som ett jämställdhetens
förlovade land, på samma gång som det ansågs viktigt att sätta gränser för femininiteten och moderniteten
för att värna om och bevara svenskheten. Det är tongångar som känns igen än idag, när nationalistiska
vindar, som vill begränsa kvinnors utrymme, sveper över Sverige.Emma Severinsson, f. 1984, är historiker
vid Lunds universitet. Moderna kvinnor är hennes doktorsavhandling.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Utställningar arkiv | Moderna Museet i Stockholm

På 1920-talet, i spåren av rösträttskamp och krav på moderniserade äktenskapslagar, dyker en ny kvinnotyp
upp. Den nya kvinnan var kortklippt ...

2 x Köpenhamn: "Moderna kvinnor" + "Kvinnor i impressionismen ...

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv
är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag.

Kvinnors Hälsa - Kvinnligt välmående i fokus

STUDIA HISTORICA LUNDENSIA Moderna kvinnor MODERNITET, FEMININITET OCH
SVENSKHET I SVENSK VECKOPRESS 1920-1933 Emma Severinsson De moderna kvinnorna med
korta ...



3

Moderna kvinnor

https://www.bo-fi.club/?p=MODERNA%20KVINNOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MODERNA%20KVINNOR&ln=se
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