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Inledning 
Konsumtion har genom tiderna haft en nära anknytning till kvinnan. Inköp rörande livsmedel, 

hemmets härd, och kroppens yttre underhållning förknippas med den traditionellt kvinnliga 

privata sfären. Därför, menar ekonomhistorikerna Johan Söderberg och Lars Magnusson, att 

studerandet av konsumtion inte har varit lika intressant för forskare som studerandet av 

produktion och att det således finns mindre forskning rörande konsumtion. De menar 

dessutom att det i både äldre och nyare forskning inte är ovanligt att låga värderingar 

angående det kvinnliga konsumtionsmönstret råder. 1 

Även ekonomhistorikern Orsi Husz uppmärksammar det kvinnliga perspektivet i ämnet och 

menar att kvinnlig konsumtion i början av 1900-talets konsumtionskultur inte sällan var 

kopplad till det irrationella hedonistiska spenderandet, men att det också fanns en annan sida 

av myntet. 2 Idéhistorikern Peder Aléx menar till exempel att det under 1920-talet rådde ett 

allmänt sparsamhetsideal som starkt betonades i förväntningar på kvinnans förmåga att 

hushålla med resurserna.3 Husz sluter sig därför i sin avhandling till att det i början av seklet 

fanns en dynamisk verkan mellan en njutningsbejakande inställning till kvinnlig konsumtion 

och kritiken mot denna hedonistiska inställning.  

Eftersom konsumtion mestadels handlar om föremåls närvaro och funktion i samhället menar 

historikern Giorgio Riello att studier i konsumtionshistoria praktiskt taget tar sig uttryck i 

studier av materiell kultur.4 Därför kan undersökning av ett föremål för kvinnlig konsumtion, 

exempelvis silkesstrumpan, vara ett sätt att närma sig ämnet. 

 

Syfte 

Denna uppsats ämnar således att på mikronivå undersöka vad 1920-talets konsumtionskultur 

kunde betyda för den kvinnliga konsumenten samt hur föremål för kvinnlig konsumtion kan 

bli uttryck för föreställningar om kvinnan. Genom tillämpning av metoder i materiell kultur 

ämnar detta syfte besvaras av undersökning av silkesstrumpan som studieföremål. 

 
1 Söderberg, Johan & Magnusson, Lars, Introduction, Scandinavian Economic History Review, 46:1, 1998, s. 7 

2 Husz, Orsi, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897–1939, Hedemora: Gidlunds 

förlag, 2004, s. 24, 103 

3 Aléx, Peder, Konsumera rätt – ett svenskt ideal, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 66, 83, 184 
 
 
4 Giorgio Riello (2011) The object of fashion: methodological approaches to the history of fashion, Journal of 

Aesthetics & Culture, 3:1, s. 35 
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Frågeställning 

Hur såg samtalet om silkesstrumpor ut i veckotidningen Idun under perioden 1920–1929? 

Reflekterar samtalen en bild av samhället och mer specifikt, tjugotalets kvinna? Om ja, hur?  

Disposition 

Först och främst kommer metoden presenteras där silkesstrumpornas roll som 

undersökningsföremål kommer att argumenteras för. Därefter följer forskningslägena rörande 

konsumtion i historiska perspektiv, varpå det teoretiska ramverket för undersökningens valda 

tidsperiod redogörs för. Efter det läggs undersökningen fram, vilken efter inledande ord är 

uppdelade i tre delar. Dessa tre delar rör vilka attribut som kopplades till strumpan, dess 

relation till kvinnors arbetsliv, samt dess fysiska relation till kroppen. I delarna analyseras 

källmaterialet utifrån det teoretiska ramverket. Avslutningsvis diskuteras slutsatserna i ljuset 

av konsumtionsforskning samt studier av materiell kultur.  

 

Metod 

Studieföremålet kommer i undersökningen alltså vara silkestrumporna, och analysens 

empiriska nivå kommer utgöras av det skrivna ordet om dessa. Genom att studera 

silkesstrumpornas omtalande i kvinnliga forum för kommunikation kan en bild av deras 

betydelse i kvinnors liv skildras. Detta val av metod kommer motiveras ytterligare längre 

fram.  

Källmaterial och avgränsning 

Det empiriska materialet för studien kommer utgöras av artiklar där silkesstrumpan står i 

fokus men även där de omnämns i annan kontext i veckotidningen Idun under perioden 1920–

1929. Mer än halva beståndet av Idun, det vill säga samtliga nummer från 1887 till 1929, är 

digitaliserade och tillgängliga via KvinnSam vid Göteborgs Universitet. Det gör det möjligt 

att spåra omnämningen av silkestrumpor via sökfunktioner i PDF-filerna, vilket är till fördel 

för uppsatsens mål att undersöka silkesstrumpans relation till tjugotalets kvinna. Det kan då 

tänkas fånga upp kontexter där föremålet behandlas i ett annat perspektiv än vad som skulle 

erhållits vid en metodavgränsning att exempelvis enbart titta på silkesstrumpornas omtalande i 

modespalterna. Sökfunktionen gör också att samtliga nummer från 1920 till 1929 effektivs 

kan sållas igenom i jakt på omnämnandet av silkesstrumporna vilket möjliggör en bredare 



5 
 

materialavgränsning. För att få fram källmaterialet har ordet ”silke” skrivits in i sökfunktionen 

och sedan har artiklar där det står i samband med ”strumpa” eller ”strumpor” studerats.  

Det skall dock nämnas att källmaterialets OCR-skanning även innebär en viss problematik. I 

krypteringen kan det tänkas falla in extra tecken som blockerar sökningen efter ”silke” vilket 

skulle innebära att artiklar kan missas. Men detta till trots kan den stora kvantiteten av 

undersökta tidningsnummer utgöra en god omfattning av sökträffar.    

Varför Idun? 

Idun hade sedan första utgivningsår 1887 riktat sitt innehåll mot en kvinnlig publik.5 På grund 

av veckotidningens kontinuerliga utgivning under ett långt tidsspann innan undersökningens 

valda period kan slutsatsen dras att Idun var en etablerad del av veckotidningsmarknaden. 

Sannolikheten för att kvinnor på tjugotalet skulle känna till veckotidningen ter sig rimligtvis 

högre i jämförelse med en tidskrift som var ny på marknaden.  

Veckotidningen som val av källmaterial kommer med viss problematik som är relevant för 

uppsatsämnet. Det ska konstateras att långt ifrån alla kvinnor under tjugotalet omfattas i 

denna studie. Idun var en veckotidning med samhällets höga skikt som målgrupp och 

läsekretsen var alltså relativt snäv. 6 Veckotidningen var dyrare och dess påkostade innehåll 

kretsade efter sekelskiftet runt kvinnors deltagande i kulturen och samhällslivet.7 Redaktionen 

hade kontakter i kvinnorörelsen vilket bland annat Elin Wägners position som 

redaktionssekreterare på tidningen 1907 till 1917.8 

Vid denna tid hade, som Husz nämner, inte de nya konsumtionsvaror blivit tillgängliga för 

alla i samhället9 vilket påminner om de ekonomiska skillnaderna mellan stad och landsbygd, 

men även skillnaderna inom staden. Därför säger källmaterialet endast något om en viss 

klasstillhörighets relation till silkesstrumpornas kvinna.  

Med detta i åtanke är Idun en passande källa för studier i utgångspunkt från teorier om relativt 

välbärgade kvinnors konsumtion. Eftersom tidningens innehåll rör sådant som skulle tänkas 

 
5 Idun (1887-1963), Digitalt Museum, https://digitaltmuseum.org/021037461488/idun-1887-1963 

6 Lundström, Gunilla, Rydén, Per. & Sandlund, Elisabeth, Den svenska pressens historia. 3, Det moderna 

Sveriges spegel (1897–1945), Stockholm: Ekerlid, 2001, s. 107, 243,  

7 Holgersson, Ulrika, Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 

1900-talet, Stockholm: Carlsson, 2005, s. 76 

8, Lundström, Gunilla, Rydén, Per. & Sandlund, Elisabeth, Den svenska pressens historia. 3, Det moderna 

Sveriges spegel (1897–1945), Stockholm: Ekerlid, 2001, s. 96, 

9  Husz, Orsi, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897–1939, Hedemora: 

Gidlunds förlag, 2004, s. 15 

https://digitaltmuseum.org/021037461488/idun-1887-1963
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vara intressant för den kvinnan i samtidens privata och offentliga rum är det också rimligt att 

anta att veckotidningen kunde utgöra en plattform för konsumtionsmarknaden. 

Varför 1920-tal? 

Tiden för uppsatsens periodisering är inte sällan omnämnd som en tid för det modernas 

födelse.10 Ett världskrig var över och kvinnan erkändes som en röstberättigad varelse vilket 

skapade mycket debatt om kvinnans ställning i det offentliga samhällsrummet. 11 Under 

tjugotalet upphävdes lagen om män som förmyndare över sina hustrur, och behörighetslagen 

om kvinnors tillträde till en viss del av arbetsmarknaden antogs12. Man kan således göra 

rimliga antaganden om ett nytt kvinnosynsätt att förhålla sig till, som etablerade sig bredvid 

den traditionella platsen i hemmet. Detta gör det mycket intressant att undersöka tjugotalet 

som utgångspunkt för ämnet för kvinnlig konsumtion.  

Silkesstrumpan som studieföremål 

Att undersöka kvinnans roll och plats i det tidiga nittonhundratalets kan närmas från en rad 

olika håll och med lika många olika narrativ i fokus. Denna studie grundar sig som tidigare 

fastställts i konsumtionskultursperspektiv men efter en sådan avgränsning krävs ytterligare val 

av metodik och tillvägagångssätt. Hur kan intressanta upptäckter inom området avtäckas? På 

vilket sätt kan kvinnors mest vardagliga förhållande till konsumtionsvärlden synliggöras?  

Som nämnt i inledningen har studier i konsumtionshistoria nära kopplingar till studier i 

materiell kultur. Antropologen Daniel Miller argumenterar för att föremål utgör vårt samhälle 

i lika hög grad som människor gör eftersom relationen mellan båda parter formar 

samhällskulturer. Objekt och föremål är samhällsaktörer i form av ramverk för social 

interaktion då människan formar livsstilar i samverkan med dem. 13 Vad som gör materiell 

kultur intressant är enligt Miller det faktum att av interaktionen mellan människa och föremål 

blir inte föremålens betydelse endast en representation av samhällsdrag. Föremåls betydelse 

blir en given del av samhället. Föremål skapar och formar människans livsstil vilket gör att 

föremål kan användas att förlänga människans uttryck i samhället. Miller kallar detta 

objektifiering.14 

 
10 Hirdman, Yvonne, Björkman, Jenny & Lundberg, Urban, Sveriges historia 1920–1965, Nordstedts, 

Stockholm, 2012, s. 89 
11 Östberg, Kjell, Efter rösträtten- kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1997  
12 Hirdman, Yvonne, Björkman, Jenny & Lundberg, Urban, Sveriges historia 1920–1965, Nordstedts, 

Stockholm, 2012, s. 96–97 

13 Miller, Daniel, Stuff, Cambridge, Malden: Polity Press, 2009, s. 49-53 

14 Miller, Daniel, Stuff, Cambridge, Malden: Polity Press, 2009, s. 59-60 
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De metoder som genomsyrar studier av materiell kultur ämnar såväl belysa och som skapa 

förståelse för denna interaktion mellan människor, objekt och föremål vilket ställs i 

förhållande till samhället vari båda parter verkar. 15 Enligt Riello kan studier i materiell kultur 

vara historiker behjälpliga genom att undersöka föremålen genom tre olika förhållningssätt. 

Två av dessa tycks ha relevans för studien och följer nedan: 

History from things: Här blir föremålet i fråga det centrala verktyget för studien, 

källmaterialet varifrån det förflutna skall avtecknas. Föremålen fungerar som bevismaterial 

för historiska vingslag. Det sker genom ytterligare konstruktioner av sammanhang från 

forskarens sida eftersom föremålet måste sättas i en historisk kontext som sedan kan mynna ut 

i olika narrativ. På så sätt menar Riello att kvantiteten av tolkningar utifrån föremålsstudier 

genom detta förhållningssätt blir både stor och bred.  

History of things: Till skillnad från att använda föremålet som verktyg för att belysa dåtiden, 

som ovan, hanterar detta tillvägagångsätt föremålet som subjekt. Det är således föremålet i sig 

och dess relation till brukaren som är av intresse.16 

Oavsett förhållningsätt till studier i materiell kultur blir själva bruket av vetenskapsgrenen ett 

sätt att närma sig det förflutna från en annan synvinkel och att konstruera representationer av 

föremål kan väcka nya frågor relevanta för synen på historiska skeenden. 17 Det är även ett 

behjälpligt sätt att placera en lupp framför förfluten vardag och observera samhällsrörelser på 

mikronivå.18 

 Varför silkesstrumpa? 

Med anledning av syftet och frågorna relevanta för undersökningen faller det då sig passande 

att integrera studier av materiell kultur i metodiken i form av Riellos ” History of things” och 

”History from things”. Således riktas fokus mot ett föremål som har förmåga att knyta 

samman kvinnan och konsumtionen, belysa interaktionen däremellan och samtidigt ställa 

dessa punkter i relation till samhället i stort.  

Valet av kvinnlig konsumtionsvara har som redan nämnts fallit på silkesstrumpan. Som Johan 

Söderberg påpekar var strumpan på tjugotalet ett basklädesplagg mer aktuellt för den 

 
15 Forssberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin, Fråga föremålen: handbok till historiska studier av materiell 

kultur, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 14 

16 Riello, Giorgio, Things that shape history i History and Material Culture, red. Karen Harvey, London: 

Routledge, 2018, s.  

17 Forssberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin, Fråga föremålen: handbok till historiska studier av materiell 

kultur, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 13-16 

18 Ibid; s. 21 
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kvinnliga konsumentens uttryck då kvinnors löner inte räckte till en omfattande konsumtion 

av större varor. Liknande produkter, såsom hattar eller olika typer av skönhetsprodukter, hade 

således också kunnat tänkas vara passande föremål för denna studie.19 Men då det finns vissa 

meningar om strumpans betydelse för förmedlingen av kvinnokroppens sensualitet, kan 

slutsatsen dras att silkesstrumpor var ett mer laddat föremål än till exempel handskar. Emma 

Severinsson skriver till exempel att synliggörandet av kvinnors ben och benkläder i och med 

1920-talets kortare kjollängder satte just benen i fokus på ett inte sällan objektifierande 

manér. Vidare menar hon att ”ben-industrin är lika modern som automobil-, grammofon- och 

filmindustrin”20 

Således kan det tänkas att silkesstrumpan både verkade genom den praktiska funktionen att 

hålla benen varma och att nära laddade föreställningar om kvinnokroppen. Det är också 

rimligt att tänka sig silkesstrumporna som en markör för modernitet.  

I denna studie undersöks inte silkesstrumporna per se. Istället får rösterna som använde dem 

och var dem nära komma till tals för interaktionen mellan de båda parterna, i hopp om att 

detta ska belysa vad silkesstrumpan som konsumtionsvara blev för kvinnan i samhället. 

Således vävs både Riellos första och andra metodik för materiell kultur in i undersökningen. 

Hur ser interaktionen mellan silkesstrumporna och kvinnorna ut? Vad kan de säga om 

samtiden? 

Konsumtionens forskningsläge  
 

Konsumtionsforskning pekar generellt på två rön som genom historien har verkat i det 

svenska samhället och som genomsyrar konsumtionens framfart, begreppen hedonism och 

asketism. Den hedonistiska konsumtionen syftar till en nöjesinriktad hushållning och livsstil, 

medan den asketiska konsumtionen avser nytta, avhållsamhet och rationalitet.21 En mening 

bland konsumtionsforskare är att det i historien finns en tidsmässig brytning mellan dessa två 

inställningar. En konsumtionsrevolution skulle således ha inneburit en övergång från en 

generellt traditionell återhållsamhet i konsumtionslivsstil till en generellt lättsinnig och 

 
19 Söderberg, Johan, Kampen om ytan i Förbjudna njutningar: spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, 

red. Peder Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Univ, 2001, s. 175 

20 Severinsson, Emma, Korta kjolar och exponerade ben, Kønsgränser Nr 6, 2016, s. 119-121 
21 Husz, Orsi & Lagerkvist, Amanda, Konsumtionens motsägelser i Förbjudna njutningar: spår från 

konsumtionskulturens historia i Sverige, red. Peder Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska 

institutionen, Univ, 2001, s. 11-12 
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lustdriven sådan. Det finns således kopplingar mellan modernitet-hedonism respektive 

förmodern-asketism. Dock kan det hävdas att hedonistisk konsumtion genom århundradena 

har använts för att hävda sig i det sociala rummet vilket för med sig svårigheter när en 

periodsmässig brytpunkt skall bestämmas.22 Vad det gäller den moderna tiden, alltså med start 

i det sista decenniet av 1800-talet och framåt, pekar forskare som Orsi Husz, Johan Söderberg, 

Peder Alex och Amanda Lagerkvist snarare på en växelverkan mellan dessa två rön  

Teoretiskt ramverk 

Det hedonistiska i tjugotalet 

Johan Söderberg talar om tjugotalet som en tid där hedonistisk konsumtion bredde ut sig och 

där kvinnan i synnerhet spelade en stor roll i samhällsdebatten om konsumtionskultur. Ett 

uttryck för den hedonistiska utbredningen är expansionen av nöjesmarknaden och Söderberg 

menar att mellankrigstidslivsstilens kritiker fasade över ungdom som endast ville söka lycka 

genom att konsumera för njutningens skull.23  

Under tjugotalet fick jazzen fäste i Sveriges nöjesliv, och den tog sin skepnad både i musik 

och dans. Johan Fornäs menar att jazzen gav upphov till debatt om dess påverkan på 

ungdomen. Musiken och dansen sågs av många som erotiska anspelningar och eggande till 

sedeslöshet och försvagad moral.24  

Synen på kvinnans yttre och skönhetsvård förändrades under tjugotalet och innebar ett 

genombrott för kosmetikaindustrin. Söderberg menar att puder och andra skönhetsprodukter 

sågs som ett sätt att öka den psykiska hälsan bland yrkesverksamma kvinnor vars ansvar inte 

endast skulle vara bundet till hem och familj, utan även till sig själv. 25  

Det var inte bara kvinnans traditionella skönhetsideal som tjugotalets konsumtionsmönster 

förde med sig. Gränsen mellan feminint och maskulint tänjdes i den hedonistiska 

konsumtionskulturen och en androgyn modern kvinna tog enligt Jenny Ingemarsdotter plats i 

till exempel populärkultur. Kort hår och cigarettrökande kopplades till den moderna kvinnans 

 
22 Husz, Orsi & Lagerkvist, Amanda, Konsumtionens motsägelser i Förbjudna njutningar: spår från 

konsumtionskulturens historia i Sverige, red. Peder Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska 

institutionen, Univ, 2001, s. 16-17 

23 Söderberg, Johan, Kampen om ytan i Förbjudna njutningar: spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, 

red. Peder Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Univ, 2001, s. 173 
24 Fornäs, Johan (2004). Moderna människor: folkhemmet och jazzen. Stockholm: Norstedt. s. 24 

25 Söderberg, Johan, Kampen om ytan i Förbjudna njutningar: spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, 

red. Peder Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Univ, 2001, s.148-153 
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självsäkra nöje- och njutningslivsstil och den kunde ses som något attraktivt, något nytt och 

spännande. 26 

Det asketiska i tjugotalet 

Samtidigt som konsumtionskulturen lämnade mycket plats för en till synes frisläppt och 

flärdfylld kvinnlig konsument fanns det även starka krafter som verkade i asketismens namn. 

Peder Aléx pekar på det starka husmodersidealet och institutioners strävan att stärka den 

husliga utbildningens befintlighet, genom att till exempel införa olika former av 

hemvårdsundervisning i flera delar av flickskolan. Målet var att utveckla praktiska egenskaper 

i rationalitetens tecken vad det gällde hushållning, konsumtion och hemmets generella 

ekonomi. 27 

 

Historisk kontext – kvinnor i arbete 
Det ska sägas något om kvinnors förändrade ställning på arbetsmarknaden i början av 1900-

talet. Omstrukturering av arbetsmarknaden skapad av industrialiseringens krav på 

arbetsdelning och specialisering tillförde en stigande rekrytering av kvinnor till tjänstesektorn. 

Feminiseringsprocessen innebar enligt Christina Florin att mer än hälften av den offentliga 

sektorns tjänstemän var kvinnor, och att motsvarande andel i den privata sektorn var 35 

procent. Hon pekar ut flera orsaker för detta avancerande i arbetslivet. Dels var kvinnors 

arbetskraft som bekant billig i jämförelse med männens arbetskraft, eftersom kvinnor inte 

ansågs ha ett försörjningsansvar, och således lockande för staten och företagare. Med 

arbetsdelning och specialisering kapades en större mängd rutinmässiga arbetsuppgifter vilka 

ansågs passande för kvinnor med anledning av traditionella kvinnliga attribut, som till 

exempel tålamod och fromhet. Florin nämner även en demografisk drivkraft efter första 

världskriget, där försörjningsfrågan rörande den ökade mängden ogifta kvinnor riktade denna 

nya arbetskraft i tjänstesektorns väderstreck. Denna sektor ansågs vara lämplig speciellt för 

borgarklassens ogifta kvinnor eftersom attribut associerade med klass och kön där inte 

behövde kompromissas. Slutligen betonar Florin även kvinnors egen vilja att träda ut i 

arbetslivet.28 

 
26 Ingemarsdotter, Jenny, The Masculine Modern Woman. New York: Routledge, 2019, s 35-36; Söderberg, 

Johan, Kampen om ytan i Förbjudna njutningar: spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, red. Peder 

Aléx & Johan Söderberg, Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Univ, 2001, s. 162 

27 Aléx, Peder, Konsumera rätt – ett svenskt ideal, Lund: Studentlitteratur, 2003,  s. 82-83 
28 Florin, Christina, Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner i Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från 

antiken till våra dagar, red Yvonne Hirdman, Stockholm: Utbildningsradion, 1992, s. 137-138 



11 
 

Det är dock värt att poängtera att kvinnans arbete generellt var karaktäriserat som något 

tillfälligt, en period innan äktenskapet, menar Kjell Östberg29. Att en debatt rörande gifta 

kvinnors plats i arbetslivet utvecklade sig i det offentliga rummet kan utrönas från trettiotalets 

offentliga utredningar.30 

Med dessa aspekter av samhällsfunktioner i beaktning ska förhoppningsvis omgivningen som 

omslöt tjugotalets kvinna ha klarnat upp någorlunda. Sålunda kan vi börja lyssna till hennes 

silkesstrumpor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Östberg, Kjell, Efter rösträtten- kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1997, s.114-115 

30 SOU 1938:47, Betänkande om gift kvinnas förvärvsarbete m.m,  s. 8 
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Undersökning  
 

I Iduns nummer under åren 1920–1929 förekommer ordet ”silke” i relation till ordet 

”strumpa” som väntat en ansenlig mängd gånger i modespalter, noveller, reklamannonser och 

i artiklar. Kontexten är varierande, från till synes oladdade insändare om praktiska klädesråd 

och reklam för lagning av silkesstrumpor, till omnämnande i noveller. I många fall har 

silkesstrumpornas benämning svängt sig som i förbifarten i självklara konstaterande vid 

beskrivningar av elegant leverne. De kopplas inte sällan samman med reportage om 

kungligheter eller andra högstatuspersoner.31 Men i beståndet av veckotidningar finns även en 

omfattande kvantitet av de läsande kvinnornas upplevelser och tankar om strumpornas 

existens i relation till deras egen tillvaro i samhället. Utifrån återkommande drag i det 

empiriska materialets sammansättning har det som tidigare nämnts ordnats i tre avdelningar.  

• Strumpan gör kvinnan 

• Silkesglimtar på arbetet 

• Hälsan och det praktiska i saken 

Vad dessa tre punkter innefattar kommer förklaras vidare framöver. 

Det undersökta materialet har alltså genomgått en sållning. Således finns det åtskilliga artiklar 

som inte berörs i det empiriska resultatet i undersökningen. Reklam om silkesstrumpan samt 

dess omnämning i noveller har uteslutits ur sammanställningen och detta eftersom metodiken 

här inte skulle fungera tillfredsställande för tolkningar i marknadsförings- eller skönlitterär 

aspekt. Det betyder inte att silkesstrumpan inte kan tala genom Iduns noveller och 

reklamannonser, tvärtom. Av texterna att döma hade silkesstrumporna som verktyg för att 

skapa bilden av kvinnan kunnat säga mycket om tidens miljö. Dock skulle det vara en 

omfattande undersökning i sig och blir alltså för stor för uppsatsens omfattning. Även artiklar 

där silkesstrumporna bedöms inte ha en väsentlig betydelse har uteslutits. Ett exempel som 

tydliggör denna avgränsning är i nummer 28 år 1924, där Gustaf Cederström i artikeln 

”Ungdomsminnen” beskriver sin mor.  

 
31 Högstatuskvinnors strumpor i Idun 1921:15, ”Kamma Rahbek och Thomasine Gyllembourg. Tvänne 

märkeskvinnor i danskt kulturliv”  

Flickgymnasister syr Hedvig Eleonora som docka i Idun 1923:43,”Var är den skickligaste docksömmerskan?” 

Kungligheters strumpor i Idun 1923:50 ”Furstebruden tågar in...Hur Sverige förut mottagit och hyllat sina 

kronprinsessor.”  

Lakejers silkesstrumpor i Idun 1926:50, ”Betjänten försvinner? Ett förnämt yrke förr och nu” och i Idun 

1925:17, ”Sagans prakt i verkligheten”  
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”Hennes strumpor voro i allmänhet ytterst fina av silke eller bomull, genombrutna även om 

vintern, samt därtill låga skor som med långa band bundos om smalbenet.” 

Cederströms mors utstyrsel skall inte avfärdas som ointressant, men för undersökningen är 

hennes silkesstrumpor i kontexten en smula irrelevant. Inget mer om silkesstrumpor sägs och 

det finns ingen markant antydan till diskussion där de kan tänkas spela en roll. Det kan förstås 

att silke är den bättre sortens material, och utöver detta faktum tillför inte rösten av denna 

artikels silkesstrumpa något. Således innefattar studien endast de artiklar som bedömts 

innehålla en tydlig ståndpunkt över vad silkesstrumporna väcker för tankar och reaktioner hos 

Iduns skribenter och läsekrets. Låt oss gå vidare till dessa fall, där omnämningen av 

silkesstrumpan har varit relevant för undersökningen 

 

Strumpan gör kvinnan 
Bild 1 

 

Källa: Idun, 1924, nr. 47  

 

Mest passande som undersökningens första hållplats ter sig en klarläggning av 

silkesstrumpans generella gestalt i samhället.  Följande avsnitt ämnar redogöra för vad 

föremålet kapslar in för attribut hos den som trär silkesstrumpan på benen. Vem är kvinnan 

som bär silkesstrumpor och vilka attribut innebär de för henne? 

Silkesstrumpans motsats 

En metod för att undersöka vad något är kan vara att konstatera vad det inte är. I Idun används 

emellanåt en sådan retorik när silkesstrumporna omnämns och det kan bidra med en tydlig 

motsatsbild för kvinnan som bär silkesstrumpa. I ett reportage om sin resa genom USA av 

musikdirektör Erik Högberg beskrev han mötet med tre kvinnliga urinvånare där synen av att 

se silkesstrumpor under annars traditionella klädesplagg ingav mild förskräckelse. ”O fasa!”, 

och ” Kontrasten var för barock”, skrev han.32 Liknande besvikelse över brist på traditionella 

 
32 Idun 1926:24, ”Amerikanskan av idag”, s. 600 
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nationalutstyrslar återfinns i en artikel om en av NK:s damutflykter där skribenten berättade 

om resande utländskor som förväntade sig se syner av svenskorna som rättvikskullor i likhet 

med vad turistbyråer hade utfäst för dem. Istället fick de se flickor i silkesstrumpor och 

shinglat hår.33 Det kan därför slutas till att silkesstrumpskvinnan alltså på intet sätt ansågs 

samgå med tradition.  Ytterligare ett exempel på silkesstrumpan som motsats till traditionella 

nationalklädnader finns i en artikel om den bulgariska prinsessan Eudoxia, där hon beklagade 

modets tendens att pressa kvinnor till att införskaffa sig lyx som de inte har råd med. Därför, 

berättade prinsessan, nyttjade hon strumpor av bomull istället för dyrbara silkesstrumpor. 34 

Silkesstrumporna hörde alltså till en syn på ett nytt sorts mode där lyx bredde ut sig. 

Vad mer som utgjorde silkesstrumpornas motsatsbild går att utrönas i artikeln ”Sov inte bort 

söndagen! Frilufts- och hemliv hör söndagen till”. Där argumenterade signaturen 

Söndagsnisse om att söndagar skulle spenderas på ett annat sätt än den hektiska vardagen och 

att spring i affärer för att handla silkesstrumpor inte var strävansvärt.35 Skribenten värnade om 

söndagar som en tid för rekreation, inte konsumtion. Silkesstrumporna blev i detta fall del av 

konsumtionskulturens vardagliga hets.  

Det nya, det moderna, det unga 

Den överhängande bilden av silkesstrumpskvinnan var alltså i samband med det nya, det 

moderna och konsumtionen i dessa tecken. Signaturen E. TH. skrev om att det onekligen 

rörde sig om en ny tid där ekonomisk tillbakagång fordrade att människor arbetade för att höja 

sinnesmoralen. 

Lite var av oss hade väl länge gått och tänkt för sig själv på en fråga, som kan formuleras så: vad skall den nya 

tiden göra av kvinnorna? eller rättare: vad skola kvinnorna göra av den nya tiden? — Ja, kanske hade vi mer än 

tänkt, vi hade väl alla haft våra erfarenheter av de förändringar tiden medför i såväl socialt som praktiskt 

avseende. 

[…] 

— Liksom vi städa vårt hem borde vi städa vår hjärna, återtog affärskvinnan. Här ser man kvinnor, som pudra 

sig i ansiktet och gå med silkestrumpor för att verka unga i det längsta — och så gå de med gamla, förlegade 

tankar och fördomar. Det är som om en handlande satte upp ny skylt över sin butik, men bara hade gamla, 

förlegade lager. Vi ha lärt oss att vårda vår kropp och vår klädsel — men hur är det med vårt andliga pund?36 

Här användes silkesstrumpan som ett ungdomligt attribut som skulle vara en byggsten i det 

moderna samhället. Från texten kan förstås att silkesstrumpan absolut inte skulle kombineras 

med ”gamla förlegade tankar och fördomar”. I samma tema figurerade silkesstrumpan när det 

 
33 Idun 1927:28, ”I skottlinjen”, s. 716 

34 Idun 1926: 34, ”Prinsessan som inte går i silkesstrumpor; hur det är att vara en modern Balkanprinsessa och 

’drottning’ av Bulgarien”, s. 836 

35 Idun 1927: 36, ”Sov inte bort söndagen! Frilufts- och hemliv hör söndagen till”, s. 897 

36 Idun1922: 33, ”Den nya tiden och kvinnorna”, 787 
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skulle blickas åt den moderna tidens förebild; USA. Bilden av den amerikanska kvinnan som 

1922 utmålades i Idun var tämligen respektingivande. Hon beskrevs som intelligent, 

handlingskraftig, och som en betydande röst i samhället. Det var vedertaget att denna ”nya 

tidens kvinna” bar silkesstrumpor. 

Tag en elegant liten silverdosa, graciöst buren i en tunn kedja och innehållande smeksamt 

doftande, skärt ansiktspuder, tag en puderpuff, en stång rouge, silkesstrumpor och ytterligt korta 

kjolar, och den amerikanska kvinnans yttre är format i stora drag. Lägg därtill rösträtt, frihet, 

intelligens och affärssinne, och statyn står skapad i all sin överlägsna prakt. 37 

Denna självklarhet förstärktes ytterligare i en artikel om emigrantkvinnor vars döttrar 

anpassade sig fort till det amerikanska arbetslivet och ”som vid lunchdags fylla Fifth Avenue 

likt vackra, målade kvinnoblommor i päls och silkesstrumpor och utan en tanke i huvudet 

annat än på dans och flirt.”38 Silkesstrumpan kan alltså ses vara del i den utstyrsel som utgör 

nya tidens moderna kvinna och det ter sig som så att en viss hedonistisk och flärdfull livsstil 

förknippas med henne. Såväl här som tidigare exempel om prinsessan Eudoxia tycks 

silkesstrumporna ha inneburit ett skimmer av lyx.  

Det skall dock inte sägas att silkesstrumpans kvinnor ansågs endast ha förnöjelse i tankarna. 

En artikel från 1926 om Finlands Lottarörelse talade om det breda engagemanget hos 

finländskorna: 

Ett par studentmössor skymtade här och där, och ännu oftare ett vackert flickben i oklanderlig 

hudfärgad pariser-silkesstrumpa! Vilket bevisar, att varken den studerande kvinnliga ungdomen 

eller de unga societetsfruarna och flickorna hålla sig för goda att ansluta sig till Lottarörelsen.39 

Silkesstrumporna som del av den nya tidens mode uteslöt alltså inte samhällsnyttiga och 

osjälviska engagemang. Dessa engagemang kan bedömas vara motsatsen till hedonistiska 

handlingar vilket pekar på en syn att silkesstrumporna visserligen var elegansens verktyg men 

inte nödvändigtvis tillät enbart hedonistiska handlingar. Även här, i talet om ”flickbenen”, kan 

silkesstrumpans ungdomlighet utrönas. 

 

Den förfärande framfarten 

Men i källmaterialet står att läsa att inte alla delade en sådan mer öppensinnad och välvillig 

inställning till strumporna och dess bärare. Som vi redan har hunnit få en anande glimt av 

målas silkesstrumpskvinnan i många fall upp som fåfäng och icke-rationell i sin 

 
37 Idun 1922:13,”Amerikanska kvinnan”, s. 307 

38 Idun 1927: hushållsidor, ”Amerikanskan”, s. 173 
39 Idun 1926: 24, ”Lotta Svärd i silkesstrumpor: trevliga och duktiga kvinnor i nyttig nutidsrörelses.” 587 
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modebundenhet. Det fanns en oro över livsstilen som silkesstrumporna enligt vissa överfördes 

på unga kvinnor.  

Silkesstrumpan har en förfärande makt över unga sinnen. Den kommer dem att glömma en del 

dygder, som förr sattes värde på, såsom sparsamhet, ordningssinne, blygsamhet, aktsamhet om 

hälsans dyrbara gåva och framförallt logik. Är det månne sannt, att en präst uppfunnit den? 

Skönhetssinne hade han, men hade det inte varit bättre, om en kvarnsten bundits om hans hals och 

han kastats i havets djup, innan han uppfann silkesstrumpan? Den har blivit många husfäders och 

äkta mäns ruin och orsak till många mödrars vanmäktiga tårar, då de försökt taga konsekvenserna 

av silkesstrumpans framfart. Vad är silkesstrumpan för en mäktig tingest, eftersom den sätter så 

många samtal i gång och så många pennor i rörelse? 40 

Silkesstrumpans framfart bland ungdomen oroade alltså den äldre generationen och vi kan 

tydligt se uttrycken för hedonistisk konsumtionskultur som togs upp i tidigare avsnitt om det 

hedonistiska i tjugotalet. Skolflickors, de så kallade jazzbönornas, klädsel i klassrummen 

”med pudrade kinder, kjol som slutar strax nedan knät och tunna silkesstrumpor i lågskor”, 

upprörde målsmän eftersom de ansåg att jazzklädseln var olämplig i läroverken. De riktade 

även kritik mot ” den slapphet i tillsynen som våra flickskolor visa, då de inte kraftigt ingripa 

mot den jazzböneodling, för vilken flickläroverkens högsta klasser tyckas utgöra den 

präktigaste drivbänk.” 41 En spridning av onödig överflödsklädsel i flickskolorna, vari 

silkesstrumporna var en given del, var även något som oroade mödrar och lyfte debatten om 

att införa kläduniform.42 Återigen är silkesstrumporna synonymt med ungdomens dragning 

lyx, flärd och nöje. Kritiken mot detta hedonistiska leverne nådde givetvis denna ”nya tidens 

kvinnor” och danska författarinnan Thit Jensen skriver 1927 i Iduns jubileumsnummer: 

Vilka äro de förebråelser, som vår svenska syster huvudsakligen möter? För det första att hon har 

trängt in på mannens område. Att hon dansar charleston. Att hon har lämnat hemmet. Att hon 

använder silkesstrumpor, pudrar sig och sminkar sina läppar med rött. 43 

Kritiken mot kvinnors ”nya” livsstil, som verkar betyda uteliv och ett arbete utanför hemmet, 

bemöttes i utgångspunkt ur patriarkatets ojämställdhet, där dubbelmoralen straffar kvinnor 

vare sig de arbetar utanför eller i hemmet och bryr sig om sitt yttre eller inte gör det. Återigen 

bekräftar dessa uttalanden vad vi redan observerat rörande silkesstrumpans roll. Den är 

elegansens, ungdomens och det modernas klädesplagg. Men i och med detta är den 

otvivelaktigt en del av synen på ett flärdfullt och kostsamt liv där nöje prioriteras av 

kvinnorna. Synen på silkesstrumpan som hedonismens härold i konsumtionskulturen verkar 

vara det dominerande synsättet i samtalet om silkesstrumpskvinnan. Hon förknippades med 

 
40 Idun 1924:24, ”Silkesstrumpan” s. 603-604 

41 Idun 1925:8, ”Jazzbönan i skolbänken”, s. 237  

42 Idun 1927:3, ” Låt oss få en skoldräkt! Ett botemedel mot klädlyx och modetävlan bland skolflickorna” s. 63 
43 Idun 1927: jubileumsnummer, ”Vår svenska syster: Danmark om den mansförtryckta okända systern”, s. 50-

51 
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en livsstil där nöje fick uppta fritiden efter arbetet och dessa hedonistiska livsstilstendenser 

blir huvudperson för den äldre generationens förskräckelse. Silkesstrumpan kan i Iduns 

artiklar ses ge upphov till fiender i de som motsatte sig den hedonistiska livsstilen.  

Vad vi även kan utröna från samtalen rörande silkesstrumporna är just generationsaspekten i 

diskussionen. Att silkesstrumporna är ett ungdomligt förstärkande plagg har betydelse när de 

får utstå kritik eftersom det skapar friktion mellan mödrar och döttrar. Detta kommer beröras 

ytterligare längre fram. Nu skall silkesstrumporna i relation till kvinnors arbete undersökas.  

 

Silkesglimtar i arbetslivet 
Bild 2           Bild 3 

 

Källa bild 2: ur Idun, 1929, nr. 26  

Källa bild 3: Idun, 1928, nr. 32   

 

 

Som tidigare tagits upp var tjugotalet en period för många kvinnors inträdande på 

arbetsmarknaden i tjänstesektorn, och i synnerhet ogifta kvinnor från borgarklassen. Eftersom 

Idun var en tidning som med all sannolikhet sökte fånga upp även denna målgrupp, utöver 

den traditionella hemarbetande kvinnan, ter det sig föga överraskande att förvärvsarbeterskan 

återfinns i artiklar. Detta avsnitt kommer behandla hur silkesstrumporna omtalas i relation till 

kvinnors arbetsliv, både i och utanför hemmet.  

I Iduns innehåll från 1920 till 1929 är alltså två kvinnliga samhällsroller ständigt närvarande, 

den ena är husmodern och den andra är den arbetande kvinnan. Inte sällan är dessa två parter 

även indelade i mor och dotter. Silkesstrumpan kan ses utgöra olika innebörder beroende på 

vilken av dessa två kvinnliga aspekter den interagerar med. Mycket av samtalet därikring 

kretsade runt problematiken som uppkommer när båda dessa roller skulle verka i vardagen för 

att livet ska gå ihop. Silkesstrumporna visade sig alltså i allra högsta grad vara delaktiga i 
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frågan om fördelning av tidsresurser. Men det finns ytterligare ett tema rörande 

silkesstrumpan som vävde sig in i tidsproblematiken, nämligen dess yttre presentation som del 

av en livsstil. Låt oss börja i den arbetande kvinnans relation till silkesstrumporna.  

Vi behöva en lämplig arbetsklädsel! 

 

Det står en dam vid disken och fingrar desperat på de minst femton olika nyanser av 

silkesstrumpor hon fått framlagda. Hon jämför dem med ett litet brunt sidenprov. Nåja, brunt och 

brunt, det vet väl ett spenabarn att det är skillnad som natt och dag. Och ingen nyans är den rätta. 

Men varför blir hon så nervös? En sidenbit kan väl inte representera något livsavgörande 

problem?44 

Artikeln ”Vi behöva en kavajkostym” tog upp betydelsen av en lämplig arbetsklädsel även för 

kvinnor. Silkesstrumporna får i artikeln figurera som klädeslabyrintens tidsslösande och 

psykiskt pressande buffé av valmöjligheter. En arbetande kvinna ansågs inte ha tillgång till tid 

att noggrant och ordentligt välja ut lämpliga utstyrslar som representerar henne väl eftersom 

andra åtaganden väntade henne. ”Den kvinna, som har ett arbete, blir ofelbart nervös av 

spring i bodar. Hon försummar viktiga saker, hon spiller tid.”  

Vad som var lämplig arbetsklädsel och huruvida silkesstrumporna räknades med däri är en 

vidare fråga. Det tycks vara så att det även här rådde tvetydigheter. Lektor Marie Louise 

Gagner skrev till exempel att en lärarinna i folkskolan inte skulle sträva efter att vara klädd 

efter den moderna tidens alla modenycker, så som ”genombrutna silkesstrumporna, de 

tumshöga klackarna och de dinglande öronhängena”.45 Vissa klädesmässiga och 

nöjesinriktade valfriheter förväntades enligt artikeln alltså detta skolbarnens föredöme att 

försaka eftersom lämpligheten krävde det. Silkesstrumporna visar härmed den påkallade 

asketismen i vissa kvinnliga yrken. Onekligen finns det dock i källmaterialet även sådant som 

tyder på att andra arbetande kvinnor levde i en annan relation med silkesstrumporna, vilken 

snarare uttryckte strumpornas betydande angelägenhet i samband med arbetet. I ett av Vera 

von Kraemers många kåserier skymtas det nästan självklara i förvärvsarbetande kvinnors 

användning av silkesstrumpor. 

Tusentals unga flickor, som förr fortsatte att gå hemma, måste nu genast efter skolans slut se 

problemet att försörja sig, rakt i ansiktet. De ta sig kanske ytliga ut för oss, där vi gå bakom deras 

långa silkesben. Men — de ha dock ett arbete.46 

Silkesstrumpan som den arbetande kvinnans högt värderande plagg syns även i debatten om 

huruvida de självförsörjande äter tillräckligt eller inte. Oroande rapporter pekade mot att 

 
44 Idun 1929:3, ”Vi behöva en kavajkostym. Den arbetande kvinnans klädfråga väntar sin lösning”, s. 59 
45 Idun 1920:4, ”Lärarkallet- ett kvinnokall”  s. 58-59 

46 Idun 1927:34, ”Åtta minuter som karl”, s. 850 
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kontorsflickorna prioriterade silkesstrumpor, skor och andra materiella ting rörande utstyrseln 

framför ordentliga mål mat. Problematiken låg här, enligt läkare, nämndemän och ordförande 

i Kontoristföreningen, dessutom i långa arbetsdagar som resulterade i kökslig uppgivenhet, 

och låga löner som inte räckte långt. En avsaknad av billiga restauranger med god kvalité på 

mat var ytterligare en anledning för kontorsarbetande kvinnor att försaka ordentlig mat. 

Det är så dyrt att laga mat hemma, faller en annan röst in, när man inte är van och vet hur man 

ska´l köpa. Och när man måste ha silkesstrumpor och puder och allting, så tycker man inte att det 

är så viktigt med den eviga maten. 47 

Då källmaterialet pekar på syner på silkesstrumpan som en del av det moderna modets 

flärdfulla livsstil, vilken inte lämpade sig överallt, kan det även sägas att synen på 

silkesstrumpan även tycktes gå hand i hand med en viss typ av utearbetande kvinna. Det kan 

även konstateras att silkesstrumporna belyste problematiken med att kvinnors låga löner inte 

räckte och föreställningen om att kontorsflickor därför tvingades till ett val mellan rationella 

konsumtionsmönster och hedonistiska varor. Silkesstrumpan skildrades alltså som så pass 

väsentlig för denna typ av förvärvsarbetande kvinna att ordentlig bespisning fick komma i 

andra hand. Dessutom verkade samtalet om silkesstrumporna handla om en ny typ av ung 

förvärvsarbetande kvinna vars vardagsbestyr inte innefattar hushållssysslor lika självklart som 

hos föregående generationens kvinnor. På så vis belyser silkesstrumporna den dynamiska 

verkan mellan asketism och hedonism i vardagen för kvinnor i tjänstemannayrken.  

Denna dynamiska verkan mellan de två olika konsumtionsinställningarna syns än mer tydligt i 

den hemarbetande kvinnans relation till silkesstrumporna. Nu förskjuts därför fokus på henne.  

Modern och dottern, silket och ansvaret 

Sommaren 1929 publicerade Idun en artikel om ett samtal mellan fru A och fru B där de 

diskuterade sina döttrars uppfostran vad gäller husliga bestyr. Fru B:s döttrar var vuxna och 

arbetade på kontor men spenderade både tid och lön på nöjen medan modern överhopades av 

deras tvätt. Fru A menade att i det fall den hemarbetande modern ”skonar” sina döttrar från 

hussysslor, växte döttrarna upp bortskämda och utan ansvarskänsla och att det i det slutgiltiga 

var skadligt för både döttrar och moder. Fru A sa: 

Ja, somliga resonerar väl som så, att vi kvinnor är till för att uppoffra oss och den ena generationen 

får betala igen till den nästa vad den brutit mot den förra. Men det tycker inte jag är rätt. Det är 

mycket enklare att lägga litet band på sin egen offervillighet och låta de unga känna sina plikter.48 

 
47 Idun 1928: 32, ”Äter den ”självförsörjande” slarvigt?”, s. 779, 793 
48 Idun 1929:26, ”Vem ska tvätta silkesstrumporna?”,  s. 725 
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Denna artikeln under rubriken ”Vem ska tvätta silkesstrumporna?” uppmuntrade till utbyte av 

åsikter om arbetande respektive hemarbetande kvinnors uppgifter och fick mycket respons. 

Två nummer senare skrev signaturen Mor att när hennes dotter kom hem från sitt arbete skulle 

hon inte även behöva ta på sig arbetet som tillhörde den hemarbetande modern. Hon skrev 

följande: 

Det är en annan tid nu än när vi voro unga och gingo hemma och lärde oss vända plättar och 

damma i vrårna. Vi hunno med både det och att roa oss och vara ute. Men min dotter, som knackar 

på maskin från morgon till middag, skulle inte hinna ha så mycket roligt, om hon måste sköta alla 

små göromål som följa med hennes garderob. 

[…] 

Min dotter kan naturligtvis reda sig själv, om jag skulle få huvudvärk en dag och inte orka, men 

hon skall inte behöva fuska i mitt yrke annars. Förrän hon slutar sitt och helt går över på mitt 

område. Och själv får döttrar och får husmoderligheten och med den döttrarnas silkesstrumptvätt 

— till yrke. 

Ytterligare en röst som är av denna åsikt är signaturen Självförsörjande med studerande 

syster. Hon betonade den stora mängd tid som gick åt till alla de steg en strumptvätt om 

kvällen innebar och hur förargligt det tedde sig för den som hade utfört sitt åttatimmars arbete 

för dagen. 

Vad jag med detta ville ha sagt är, att klädknog och överhuvudtaget allt, som har med huslighet att göra, 

egentligen är en enda serie av småplottrigheter. Och det kan inte hjälpas, att för en mamma, som väl — de 

flesta — går runt i sitt hem hela dagen och tar ett tag här och där eller själv sköter alltihop, är saken 

lättvindigare. Hon kan organisera in de bedrövliga strumporna i den allmänna husliga tågordningen. 

Strumptvätten behöver inte skrymma över en hel eftermiddag, som den faktiskt gör för den 

utomhusarbetande dottern.49 

Andra röster var dock av en annan åsikt och menade att yrkesarbetande döttrar borde betala 

för sig. Signaturen Ebon skriver: 

De vilja nu dansa i silkesstrumpor men alldeles inte tvätta dem. Vem, skall då göra det? Se här en 

Salomonisk dom, d. v. s. en rättvis dom. Skicka hela klabbet till en tvätterska — de skola ju också 

leva — silkesstrumpor och annat smått, som de vilja ha tvättat — och låt så de unga damerna 

själva betala — det kostar inte så värst mycket, när det är tre vuxna döttrar med platser på kontor.50 

Här lyftes nöjesaspekten in, inte så mycket som ett hot mot husliga förpliktelser, utan snarare 

som argument för uppassade döttrars avsaknad att ta ansvar. Men i nummer 33 menade 

signaturen Lantbrukarfru att om döttrar tilläts ägna sig åt nöjen samtliga dagar i veckan utan 

att behöva lära sig ansvara för husliga sysslor såsom ”silkesstrumpstvätten”, skulle deras 

obetingade framtida roll som hustru skadas.  

Den äkta mannen fordrar att hustrun (även om hon har arbete utom: hemmet) skall se till även hans 

garderob. Kommer se’n småttingar veta nog vi alla, som äro mödrar vilken omtanke det fordrar, 

även om man har ett eller flera hembiträden. Därför är min enkla tro den, att den som från 

 
49 Idun 1929:28, ”Vem ska tvätta silkesstrumporna? Diskussionen blossar upp”, s. 774 

50 Ibid 
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ungdomen fått vänja sig vid att ta’ hand om: sig och sitt har långt större förutsättningar för att bli 

lycklig och långe gift än den vars mamma skött sin stora flicka som en baby.51 

Som kan utläsas av denna debatt mynnade frågan om fördelning av kvinnans tidsresurser ut i 

hur de traditionella husliga bestyren påverkades av förvärvsarbete och nöjen men även i 

relationen mellan mödrar och döttrar. Vera von Kraemer skrev att eventuell konflikt 

silkesstrumporna skulle presentera var en följd av mödrars tendens att reagera i ytterligheter 

och inte i ett rimligt mellanläge. 

Att harmas över döttrarnas silkesstrumpor bottnar i två ting: dels en kvarleva från den tid, då en 

strumpa var ett fult, otrevligt ting, dels en jalusi över att döttrarna gå i silke. Mödrar vilja antingen 

göra sig till slavar eller hysa ett för dem själva omedvetet agg till ungdomens livsglädje och allt 

det, de själva aldrig roat sig med eller som de anse förbi. 

Vidare skrev hon om vikten av moderns roll i familjens fungerande maskin: 

Men yrket att vara mor borde ha fördelat uppgiften i hemmet så, att modern inte plötsligt finner sig 

betungad — då har hon försummat att i tid lära flickorna något — eller harmsen — då fattar hon 

icke sin plats i hemmet som ett yrke, motsvarande flickornas maskinskrivning.52 

 Om modern spelade sin roll ordentligt kunde alltså en medelväg i ”Silkesstrumpsproblemet” 

nås, som både innefattade ”att i laga tid lära ungdom, att företa sig små nyttiga ting och att 

mödrarna utan knot bistå, där det skall bistås.” Hon menade att en god balans uppstod genom 

ett väl skött yrke som husmoder.  

Vad silkesstrumpan i detta perspektiv verkar bli är en punkt där hemarbetet och 

förvärvsarbetet möttes. Den var en otvivelaktig följeslagare för många kvinnor och döttrar 

som arbetade utanför hemmet men som genom detta arbete inte fann ork och/eller tid att rå 

om den och det var där de hemarbetande kvinnorna kom in i bilden. Deras asketism tycks på 

vissa ställen ses som förutsättningen för döttrarnas hedonistiska leverne. Meningarna skilde 

sig, som visat, huruvida silkesstrumporna var de hemarbetandes ansvar eller ej men faktum 

kvarstår att silkesstrumporna lyckades väcka frågor om hur relationen mellan mor och dotter 

kunde se ut. Den intressanta punkten är att strumpan lyckas belysa hur döttrarnas 

förvärvsarbete påverkar relationen. Diskussionen om ”silkesstrumpsproblemet” påvisar att i 

och med kvinnors inträde i tjänstemannayrken var kvinnans roll i hemmet inte lika självklar 

längre samt att det fanns ett anpassningsbehov för denna nya typ av hushållskonstellation. Av 

källmaterialet kan slutsatsen dras att arbetande döttrar inte ansågs ha tid för husliga bestyr, 

dels just på grund av ansträngande arbete och dels på grund av ett aktivt uteliv. Diskussionen 

visar att förvärvsarbetande döttrar främst representerade en hedonistisk konsumtionskultur 

medan mödrarna stod för den asketiska och rationella inställningen. Silkesstrumpan är på sitt 

 
51 Idun 1929:33, ”Damernas diskussionsklubb”, s. 900-901 

52 Idun 1929:29, ”Den viktigaste kuggen” , s. 796 
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vis del av en brytningspunkt för kvinnlig sysselsättning och en bro mellan hemarbetets 

asketiska hushållning och förvärvsarbetets nöjesinriktade livsstil men i och med 

silkesstrumpsproblemet behöver inte dessa inställningar nödvändigtvis motsätta varandra. 

Samtalet kring silkesstrumpan visar snarare på hur det hedonistiska och asketiska i 

familjerelationerna vävdes samman i försök att samverka i vardagen.   

 

Hälsa och det praktiska i saken 
 Bild 4 

 

Källa: Idun, 1926, nr. 1 

 

Hittills har silkesstrumpans betydelse i kvinnors olika livsstilar berörts. Ett djupare narrativ 

har därmed belysts. Denna sektion handlar däremot om artiklar och insändare där 

silkesstrumpans sätts i fysisk och praktisk kontext, alltså där dess fysiska relation med 

kvinnokroppen berörs. På så sätt ämnas silkesstrumpan om än kanske inte mer objektivt så 

mer ytligare undersökas. Påtagliga teman som rör hälsa och mode inkluderas i detta avsnitt.  

En rådande diskussion tycks vara den om strumpornas funktion som värmebevarande plagg, 

eller snarare dess icke-funktion som sådant. 1926 stod det att läsa i artikeln ”Hälsofarligt med 

korta kjolar” det faktum att tunt beklädda ben gett upphov till sjukhusbehandlingar för 

nervsmärtor. Ryktet som sedan ska ha spritts om en så kallad ”silkesstrumpsavdelning” anses 

ha att göra med mödrars oro över sina döttrar som följer modets strömningar och alltså klär 

sig för tunt. Läkarna som tillfrågades i artikeln avfärdade dock silkesstrumporna som boven i 
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dramat då ”silke anses vara varmt”.53 Debatten mellan de som höll silkesstrumporna för 

hälsans baneman och de som belyste dess praktikalitet var återkommande genom decenniet. 

Fasan över kvinnors val av strumpor i det ”oblida” nordiska klimatet syns till exempel i en 

artikel från 1925 om lämpliga strump- och skodon. 

För den, som inte vill avstå från silkesstrumporna och de små högklackade lackskorna, erbjuder 

sig den allt annat än behagliga kompromissen med pampuscher. Hu! För övrigt är man hänvisad 

till de hederliga yllestrumporna och de bastanta vinterskodonen. Ty att slänga pampuscherna och 

trippa omkring i bara silkesstrumporna och de tunna lackskorna, när snö och regn härja på gatorna, 

är en utväg, som är så pass rysansvärd att man endast kan häpna över att den verkligen kan väljas. 

Det finns bara ett ord för dessa silkesstrumpsdamer i vinterkylan, ett ärligt svenskt: våp.54 

Denna syn på silkesstrumpans illa anpassning till kallt klimat delades av kvinnan i 

frågespalten i 1921 års sjätte nummer. Hon skrev att hon kände avsmak för det moderna 

modets tunna utstyrsel vari silkestrumporna var en medbrottsling och beklagade det faktum 

att det fina utelivet, helt utan anpassning till det kalla klimatet, krävde avklädning.55 Vidare 

förstärktes vintertiden och silkesstrumpornas oenighet i en skönhetsspalt om åderbråck, där 

avhållsamhet från att nyttja silkesstrumpor i kallt väder bevekades. Kylan åsamkade enligt 

spalten lätt åderbråck, även känt som ”ett av de otrevligaste skönhetsfel en kvinna kan vara 

begåvad med”56.  

Som redan nämnts i korthet fanns dock en motstående ståndpunkt som tog silkesstrumpans 

parti. Läkarna i artikeln från 1926 lade ingen större vikt vid dess påstådda hälsofarliga 

temperaturbaserade egenskaper utan bedömde silkesstrumpan som ”nog varm”. I enhet med 

detta uttalande prisades silkesstrumpans praktiska bekvämlighet redan 1923, i artikeln 

”Silkesstrumpans lov”. 

Och vad är förfärligare än dessa ullstrumpor, som kännas som om man hade myrstackar långt upp 

på benen, och vilka likt små dammsugare draga i sig allt både rummens och gatornas damm, vilket 

är lätt att konstatera på kvällarna för den som har den goda vanan att låta sina strumpor undergå en 

skakningsprocedur. […] Silkesstrumpan är aldrig het och aldrig iskall. Liksom den smyger sig tätt 

intill vår fot, smyger den sig på något sätt även tätt intill vårt väsen, den rättar sig efter vår 

kroppshyddas funktioner, kyler, när vi frysa, och upptar i sin tur vår värme i sig som vore den själv 

ett levande ting.57 

Artikelns författarinna, Alma Söderhjelm, bemötte kritik om silkesstrumpans ömtålighet med 

instruktioner om ett varsamt förhållningssätt från kvinnans sida. Hon menade att den till 

skillnad från en yllestrumpa manade till lärdomar om omsorgsfullt hanterande av materiella 

 
53 Idun 1926:1, ”Hälsofarligt med korta kjolar”, s. 6 
54 Idun 1925:10, ”Små fötter trippa vintertid”…, s. 297 

55 Idun 1921:6, ”Läsarinnornas spalt”, s. 146 

56 Idun 1928: 36, ”Skönhetsråd- om ådernät”, s. 893 

57 Idun 1923:18, ”Silkesstrumpans lov”, s. 417 
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ägodelar. Detta kan tolkas som en asketisk syn på silkesstrumpan eftersom asketism ju värnar 

om rationell hushållning.  

Således kan det sluta sig till att delade meningar om hälsofaran i silkesstrumpors användande 

fanns under tjugotalet. Tendensen att bära strumporna trots exempelvis ett kallt klimat ansågs 

av somliga peka på koketteri och oförståndighet. Hälsoperspektivets kritik mot 

silkesstrumporna tycks alltså vara missnöje mot det hedonistiska i modets irrationalitet och 

utseendefixering vilket enligt somliga segrade över praktiskt förstånd. Motsatt mening 

betonade istället det rationella i både användandet och skötseln av silkesstrumpan. Med 

strumpan som verktyg kunde kvinnor utveckla sina asketiska hushållsfärdigheter. Även här 

finns dynamiken mellan hedonism och asketismens silkesuttryck och dessutom kan 

silkesstrumpan betydelse för ungdomlighet i det moderna och nya i modevärlden såväl som 

andra aspekter av samhället observeras.  

Avslutande diskussion  
Vad som kan härledas från samtalen om silkesstrumporna i Idun är att de onekligen påverkade 

kvinnors uppfattning av varandra och det vardagliga livet. I Millers termer om objektifiering 

kan det sägas att silkesstrumpan förlängde vissa uttryck i samhället. Den röda tråden som 

löper genom alla tre avsnitt är onekligen silkesstrumpan som ungdomligheten och det 

modernas flärdfyllda kompanjon vilken låter visa på större samhällsrörelser som kvinnors 

inträde i arbetslivet och förändrad fördelning av hemarbetet.  

I alla dessa aspekter i samtalet där de figurerar visar strumporna att de konstruerade ramverk 

för olika förhållningssätt till konsumtion. Vad som tydligast kan utrönas från dessa tre avsnitt 

är synen på silkesstrumpan som hedonismens härold i konsumtionskulturen. Det syns till 

exempel i bekymmer över silkesstrumpor som går före kontorsflickornas middagsmål, 

försakan av husligt ansvar i förmån för nöjesliv samt i användningen av silkesstrumpor trots 

deras opraktiska tunnhet i ett kallt klimat. Just denna koppling till hedonistisk inställning till 

konsumtion och leverne baserar sig silkesstrumpans kritiker på och det är främst det som har 

stått att läsa i Iduns artiklar. Vissa uttryck för silkesstrumpans asketiska värde kan visserligen 

hittas, som nämnt i ”Silkesstrumpans lov” i avsnittet om hälsa. Men det ter sig som att 

silkesstrumpans relation till kvinnan i Idun övervägande sågs som en del av den moderna, 

ungdomliga och hedonistiska konsumtionskulturen.  

Som nämnt i avsnittet om konsumtionsforskning finns det meningar om en tidsmässig 

brytningspunkt mellan generell asketisk konsumtion och dess motsats. Denna studie har 
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ingalunda försökt att utforska detta ytterligare. Vad som ändock kan utläsas av källmaterialet 

är att det under 1920-talet verkar finnas en uppfattning om ett framträdande nytt och modernt 

leverne och att denna förändring sker mellan två generationer, mellan moder och dotter. Detta 

behöver inte peka på en påtaglig tidsmässig brytpunkt i det konsumtionshistoriska 

perspektivet men en intressant punkt är att det tycks finnas spår av en sådan uppfattning i de 

samtida rösterna från 1920-talet. Silkesstrumpan kan alltså tänkas vara en del i en känsla av 

att en ny tid med nya samhällsvillkor ställer krav på nya lösningar för hushållens fördelning 

av tidsresurser. 

Eftersom silkesstrumpan gav upphov till villkor som kvinnornas liv anpassade sig efter visar 

detta på att den samverkade med människor i orienteringen av tillvaron. Således kan 

silkesstrumpan mycket väl, i enhet med Millers teorier om materiell kultur, kallas för 

samhällsaktör. Samtalet om silkesstrumporna talar om en ny, modern och ungdomlig tid med 

förvärvsarbetande kvinnor ute i samhällslivet, vilka stundom förebrås för sitt flärdfulla 

hedonistiska leverne. 

Avslutande ord 
En annorlunda syn av kvinnans konsumtionskultur hade förmodligen kunnat erhållas om ett 

annat föremål hade undersökts. Med tanke på tidigare nämnda punkt om silkesstrumpans 

laddning kan det tänkas ha påverkat undersökningen och visat på andra sorters diskussioner 

än de som hade uppstått rörande andra kvinnliga konsumtionsvaror, exempelvis handskar.   

En annan av silkesstrumpans övergripande roll i kvinnors vardag och deras konsumtionskultur 

hade möjligtvis kunnat utrönas om undersökningen hade inkluderat reklamannonser, noveller 

och/eller övriga artiklars där silkesstrumpan benämns i förbifarten utan tydlig väsentlighet för 

kontexten. Det som denna undersökning trots detta kan säga, är att silkesstrumporna som 

föremål skapade debatt angående vad som var anständigt, rationellt och godtyckligt och vad 

som inte var det i kvinnornas förändrade samhällsuppträdande. Genom att använda 

silkesstrumporna som en lupp för samhälleliga mikrorörelser föremålet i denna studie berättat 

om relationen mellan kvinnan och silkesstrumpan (History of things) och om större 

samhällsrörelser vari den blev en samhällsaktör (History from things). Således har 

hedonistisk/asketisk inställning till konsumtion, kvinnors inträde i arbetslivet och dotter/mor-

relationer knutits samman med silkesstrumpans närvaro i kvinnors vardagsliv.  
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Bilagor 
Nedan följer samtliga artiklar där ”silke” är benämnt i relation till ”strumpa”, reklamannonser 

och noveller ej inkluderade. Inom parantes står i vilken kontext silkesstrumpans har 

omnämnts. 

1920 

Nr. 4: Lärarekallet - ett kvinnokall (Om silkesstrumpans olämplighet i yrkesklädseln) 

Nr. 50: Jorden runt på 80 — minuter (Silkesstrumpan som del i modet) 

 

1921 

Nr. 2: Kroppskultur som skapar skönhet (Om att silkesstrumpor inte kan alltid dölja anklarnas 

utbuktningar, därför behövs träning) 

Nr. 6: Frågespalt angående finklädsel (Om att silkesstrumpor är för kalla) 

Nr. 7: Karnevalsstämning (Silkesstrumpor som del i modet) 

Nr. 8: Svar på frågespalt i nr. 6 (Råd om använda dubbla silkesstrumpor)  

Nr. 15: Kamma Rahbeck och Thomasine Gyllenbourg – tvänne märkeskvinnor i danskt 

kulturliv (Silkesstrumporna som del i kvinnornas klädesutstyrsel) 

Nr. 28: Reseminiatyrr, (Om imiterade silkesstrumpor som säljs på gator i Frankrike)  

 

1922 

Nr. 10: Kvinnoyrken, yrkesprägel, arbetsglädje – glimtar ur de självförsörjandes liv (Om att 

mannekänger måste själva förse sig med silkesstrumpor) 

Nr. 13: Amerikanska kvinnan (Silkesstrumpor som del i en ny tid) 

Nr. 33: Den nya tiden och kvinnorna (Silkesstrumpor som icke-kombinerbar till förlegade 

tankar) 

 

1923 

Nr. 18: Silkesstrumpans lov (Silkesstrumporna tas i försvar) 

Nr. 40: Frågespalt om ömma fötter (Silkesstrumporna skall för denna saks skull inte 

användas) 

Nr. 43: Var är den skickligaste docksömmerskan? (Om flickgymnasister som syr Ulrika 

Eleonora som docka med tillhörande silkesstrumpor) 

Nr. 50: Furstebruden tågar in...Hur Sverige förut mottagit och hyllat sina kronprinsessor 

(Om att hovet har varit tvunget att bära silkesstrumpor vid mottagandet av kronprinsessor) 

 

1924 

Nr. 4: Umgängeslivets A och O: Respekt för arbetet, (Scenario om asketisk husmoder som vill 

visa sin studerande dotter hur fint hon har lagat sista paret silkesstrumpor) 

Nr. 12: En hel vårutrustning för 180 kr (Om strumpor av ”den nya blandningen” ylle och silke 

är dyrare jämfört med strumpor i bomull) 

Sommarnummer: Konsekvenser av silkesstrumpans framfart! (Silkesstrumpor som en farlig 

och förvillande makt för unga kvinnor) 

Nr. 28: Ungdomsminnen (Silkesstrumpor i beskrivning av en mors utstyrsel) 

Nr. 47. Den moderna flickan (Om en gammal dam vars godhet hade fått henne att skänka bort 

alla sina silkesstrumpor vid tal om fattigdom) 

 

1925 

Nr. 8: Jazzbönan i skolbänken (Silkesstrumpor som del av ungdomens olämpliga skolklädsel) 

Nr. 8: Om damerna dricka té (Silkesstrumpor i tédrickande damers utstyrsel) 
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Nr. 10: Små fötter trippa (Om att silkesstrumpor ej passar i kallt klimat) 

Nr. 15: Vilka äro mannens värsta fel? – en gemen hämnd med lite svar på tal (Om män som 

köper tio par silkesstrumpor när hustrur vill ha ett par) 

Nr. 17: Sagans prakt i verkligheten – om en musikfest i ett svenskt hem i den eviga staden 

(Om lakejer i galalivré med tillhörande silkesstrumpor) 

Nr. 27: Alla länder mötas i Paris – ord och bild från utställningen (Silkesstrumpor kan ses 

bäras av parisare) 

Nr. 29: Revolutionens idyller - stora mäns och stora tiders vardagliga attribut (Om att 

franska revolutionens frontfigur Robespierre bar silkesstrumpor) 

 

1926 

Nr. 1: Hälsofarligt med korta kjolar? (Angående hälsofaran med modet med silkesstrumpor) 

Nr. 24: Lotta Swärd i silkesstrumpor – trevliga och duktiga kvinnor i en nyttig nutidsrörelse 

(Silkesstrumpor sägs inte hindra från ideellt engagemang) 

Nr. 24: Amerikanskan av idag (Om förskräckelsen över amerikanska urinvånares användning 

av silkesstrumpor) 

Nr. 34: Prinsessan som inte går i silkeslena strumpor. Hur det är att vara en modern 

Balkanprinsessa och ”drottning" av Bulgarien (Om att prinsessan väljer bort silkesstrumpor 

för bomullsstrumpor) 

Nr. 38: Konsten att sko sig (Om att en vacker sko kräver rätta silkesstrumpor) 

Nr. 50: Betjänten försvinner? Ett förnämt yrke förr och nu (Om betjäntyrkets uniform med 

tillhörande silkesstrumpor) 

Hushållsidorna: Damernas diskussionsklubb (Om hur otrogna äkta makar skall behållas, råd 

om att aktivt handla för förändringar i den egna livsstilar, där silkesstrumpor ska vara del av 

modet som skall anammas) 

 

1927 

Nr. 2: Grönländskt – praktiska skoskydd (Om skydd för ljusa silkesstrumpor) 

Nr. 3: Låt oss få en skoldräkt! Ett botemedel mot klädlyx och modetävlan bland skolflickorna 

(Silkesstrumpor som del i det nya modet) 

Nr. 8: Stilbal. Senaste maskerad mod. Paris är maskeradernas paradis (Om ett strumphus 

som under maskeradens dessert delar ut silkesstrumpor till samtliga gäster) 

Nr. 17: En ung mans syn på saken (Om kritik mot ungdomen, silkesstrumpor som given del i 

ungdomlig utstyrsel) 

Nr. 28: Konsten att hålla fest (Om lakejer med silkesstrumpor) 

Nr. 28: I skottlinjen (Om turisters besvikelse över svenskor med silkesstrumpor istället för 

traditionell klädsel) 

Nr. 28: Frågespalt (Tvättråd om silkesstrumporna) 

Nr. 32: Är en kvinna en gentleman? (Om det gentlemannamässiga att offra sina 

silkesstrumpor för att rädda ett drunknande barn) 

Nr 34: Åtta minuter som karl (Om kontorsflickors bärande av silkesstrumpor) 

Nr. 36: Sov inte bort söndagen! Friluftsliv och hemliv hör söndagen till (Om silkesstrumpor 

som del av konsumtion olämplig på söndagar) 

Nr. 37: Frågespalt (Klädråd inkluderande silkesstrumpor) 

Nr. 43: När den lilla prinsessan kom - hela Belgien deltar i kronprinsessans lycka (Om att 

skolflickor inte har råd med likadana strumpor som prinsessans silkesstrumpor) 

Jubileumsnummer: Vår svenska syster (Om att kvinnor med silkesstrumpor får ta emot 

mycket kritik av män) 

Hushållssidor: Amerikanskan (Om svenskemigrerade kvinnors döttrars snabba anpassning till 

amerikanskt mode med silkesstrumpor) 
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1928 

Nr. 7: En besk huskur – reformera inte tiden, reformera dig själv först (Om nya tidens 

avkastande av den gamla präktiga klädseln, där hemstickade strumpor väljs bort framför 

silkesstrumpor) 

Nr. 9: Ett litet problem med posten (Om barns användande av silkesstrumpor vid bjudningar) 

Nr. 18: Om en ung mans optimism, om vår sols brist på ambition, m.m (om kjollängders 

oberoende kvalitén på ss) 

Nr. 30: Modeglimtar (Om ss popularitet) 

Nr. 32: Äter den självförsörjande slarvigt? (Om arbetande kvinnors prioriterande av 

silkesstrumpor över ordentlig bespisning) 

Nr. 36: Skönhetsråd (Om silkesstrumpor som en orsak till ådernät) 

Nr. 38: Om vådan; av okunnighet, om ett temperamentsfullt förhållande och om madonnan 

contra värmeledningen (Om husmödrar som frågar ut hembiträden, ”har ni silkesstrumpor?”) 

 

1929 

Nr. 2: Ett bröllop med köttbullar och blodpalt (Om sörmländska kvinnor som sänder upp 

silkesstrumpor till befolkning i Lappland) 

Nr. 3: Vi behöva en kajavkostym (Om stor valmöjlighet av silkesstrumpor som ger upphov till 

stress för den arbetande kvinnan) 

Nr. 3: Julstämning i Rom (Om kyrkors andlighet som påverkas av folkmassor, däribland 

kvinnor med silkesstrumpor) 

Nr. 13: En vårkrönika (Om silkesstrumpors användning speciellt i vårväder) 

Nr. 17: Några glimtar från Iduns sällskapsresa runt Medelhavet (Om besvikelsen över att 

underhållningen, med sina billiga silkesstrumpor, inte känns exotisk) 

Nr. 26: Vem ska tvätta silkesstrumporna? (Om vems ansvar tvätten av silkesstrumpor är) 

Nr. 28: Vem ska tvätta silkesstrumporna? Diskussionen blossar upp (Om olika meningar 

rörande ovanstående ämne) 

Nr. 29: Den viktigaste kuggen (Om mödrars betydande roll i ovanstående ämne) 

Nr. 33: Iduns hemarbetsavdelning (Om att stickade knämuddar kan behövas över 

silkesstrumpor för äldre kvinnor) 

Nr. 33: Damernas diskussionsklubb- Mor och dotter (Om olika meningar rörande vem som 

ska tvätta silkesstrumporna) 

Nr. 35: Damernas krigsfront (Om kvinnor i krigsspillror som spenderar pengar på kläder och 

dåliga silkesstrumpor) 

Nr. 49: En parisiskas komplement (Modeartikel om skodon i regnväder och att silkesstrumpor 

behövas skyddas) 
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