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»En fantastisk biografi om ett väldigt spännande liv.«
Vetenskapsradion Historia

»Den kvinnohistoriskt special intresserade bjuds här på
rafflande läsning ... en kulturhistorisk gärning av rang.« Svenska

Dagbladet

»Hänförande om en av kvinnokampens pionjärer ... biografin
om Lydia Wahlström väcker läslust.« Expressen

»Oavbrutet spännande läsning.« Populär Historia

Kvinnohistoria av hög aktualitet!

Ständigt var hon i farten, Lydia Wahlström, och alltid med samma
fokus total jämställdhet mellan man och kvinna på alla områden.
Hon älskade att stå på estrader och att gå i närkamp med sina

motståndare. Men bakom den trotsiga fasaden fanns ett inre sjudande
liv med höga toppar och djupa dalar, något som få kände till. Här



doldes hennes osäkerhet mot män och nära relationer med kvinnor
som avlöste varandra under ett långt och intensivt liv.

Ingrid Pärletun har skrivit den första biografin över en av
centralgestalterna i den svenska kvinnorörelsen. Läsaren får ta del
av Lydia Wahlströms liv med dess många höjdpunkter: hon var den
fjärde kvinnan som disputerade i Sverige, ledare för kvinnornas

rösträttskamp, fick titeln professors namn år 1939 och var frontfigur
för demokratiska värden under 1930- och 40-talen. Talarstolen

liksom katedern var hennes älsklingsplatser.

Fler pressröster om boken:

»Namnet Lydia Wahlström är vagt bekant för många, men inte
hennes gärningar. Det är obegripligt! I synnerhet som hennes liv var
så okonventionellt och uppseendeväckande att man skulle kunna
göra en tv-serie av det ... Ingrid Pärletun har läst tusentals brev och
för historien framåt med väl vandra utdrag ur dem, varvat med ett
inkännande ramverk om tiden. Det är oavbrutet spännande läsning.«

Populär Historia

»Avklätt och kraftfullt om kvinnosakskämpe ... Det är oerhört
intressant att få läsa om hur kvinnor kunde leva tillsammans vid det
förra sekelskiftet ... Kontrasterna är stora. Å ena sidan en korrekt

akademiker som är en förgrundsperson för kampen om demokratin, å
andra sidan en förälskad kvinna som gång på gång tappar bort sina
kärlekar. Det är en mastig och kraftfull historia som författaren har

skapat.« Norrländska socialdemokraten

»Ingrid Pärletun har lyckats med att få ett behagligt flyt i sin
faktaspäckade framställning av Lydia Wahlströms fartfyllda liv och

gärning. Energin och framåtandan är smittsam. Allt är väl
underbyggt och Ingrid Pärletun har inte sparat någon möda.

Författarens eget intresse spiller över på läsaren ... Ingrid Pärletun
lyckats utmärkt med att levandegöra kvinnosakskämpen,

rösträttsarbetaren, författaren, läraren, rektorn, föreläsaren, vännen
och den orädda politikern Lydia Wahlström.« Bloggen A Room of My

Own

»Betydelsen av att låta Lydia Wahlström träda fram i helfigur kan
inte nog betonas. Kvinnliga förebilder och beskrivningar av deras

historiska betydelse behövs än idag.« Bibliotekstjänst

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lydia Wahlström&s=sebooks
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