
Bag nedrullede gardiner
Hent bøger PDF

Thomas Oldrup

Bag nedrullede gardiner Thomas Oldrup Hent PDF Forlaget skriver:

Samtiden var sikker på, at der skete et eller andet sært med danskernes seksualitet i besættelsesårene. Jo
fastere tyskernes greb om Danmark blev, desto mere steg fødselstallet - mens titusindvis af graviditeter blev
afbrudt med en kogt strikkepind. Hygiejnen var elendig, ungdommen var ´afsporet´ og frække detektivhæfter
solgte i millionvis. Og mens krigen va rmest alvorlig hævdede en læge at danskernes alvorligste problem var

onani.

Omfanget af syfilis og gonorré blev henholdsvis otte- og tredoblet på få år. 50.000 piger havde forhold til
tyske soldater. Særligt i modstandsbevægelsen føltes dødens preussiske ånde i nakken og anspændtheden

måtte forløses, for livet skulle leves hér, leves nu, også seksuelt.

Kvinderollen blev nuanceret og midt i det hele begyndte pigerne guddødeme at gå i bukser! Kvindernes entré
på arbejdsmarkedet, mens mændene var borte, indledte den videre vej mod den seksuelle revolution.

Der skete altså et eller andet i krigens skygge - også en masse, som vi ikke lige turde spørge vores
bedsteforældre om. I den første bog om emnet undersøger historikeren Thomas Oldrup, underholdende og

sobert, hvad det var, der skete med danskernes sexliv 1940-45.
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