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»Varje öde är lika fängslande, och Eva Helen Ulvros kloka
kommentarer gör Kvinnors röster till en av sommarens stora
litterära upplevelser. Jag önskar den många läsare.« Ulrika

Knutson, Göteborgs-Posten

»Det är fascinerande läsning Ulvros bjuder på, och viktig.«
Skånska Dagbladet

»Lättillgängliga och medryckande minibiografier.« Aftonbladet

Fascinerande livsöden från det moderna Sveriges framväxt!

Kvinnors röster ger en levande inblick i den stora
samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till
tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Hur har deras
sociala, politiska och kulturella liv sett ut och förändrats över tid?



Genom kvinnors egna röster; personliga brev och dagböcker,
memoarer och intervjuer, möter vi tretton fascinerande livsöden, som
samtidigt speglar Sveriges historia. Förändringar i samhället ger
boken dess inramning och knyter samman de olika livsödena.

Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet. Hon
har tidigare skrivit en rad uppskattade böcker om kvinnohistoria.

Pressröster om boken:

»Ulvros lyckas med hjälp av brev och arkivmaterial framkalla
kvinnorösterna ... hennes urval visar hur svår praktisk

kvinnosolidariteten över klassgränser är.« Moa Matthis, Dagens
Nyheter

»Det är fascinerande läsning Ulvros bjuder på, och viktig. Hon ger
en röst åt en liten skärva av halva mänskligheten, och det är en bra

början.« Skånska Dagbladet

»Boken sträcker sig över tre sekler, där samhällsförändringarna
skildras genom de enskilda kvinnornas livsberättelser, som ofta är
mycket gripande ... publicerandet av berättelser som dem i Kvinnors
röster är så betydelsefullt. I dem kan kritiken av det etablerade ta

avstamp. De visar att andra historier finns och är möjliga.«
Sydsvenskan

»Såväl berörande som lärorik läsning.« Bibliotekstjänst

»Jag rekommenderar boken, särskilt till yngre läsare, som en ingång
till eller ett vittnesmål om kvinnors liv. Kvinnors röster behövs.«

Tidskriften Populär Historia

»Jag är mycket förtjust i den här boken som är ett intressant och
njutbart sätt att läsa historia på.« Bloggen A Room of My Own

»Ulvros har sammanfattat dessa kvinnors liv på ett personligt sätt,
som läsare får jag en bra bild av hur de olika kvinnorna tyckte och
tänkte, hur deras liv såg ut ... Jag kan dra paralleller till mitt egna liv
och situation, och gång på gång påminns jag om vilken tur jag har
som är kvinna i Sverige idag, och inte på en annan plats på jorden
eller i en annan tid. Och att jag inte ska ta mina rättigheter för givna,
att de är resultatet av många års arbete för lika rättigheter och att det

är något vi måste fortsätta jobba för.« Bloggen Bibliophilia
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