
Boktips av Sandra Johansson 

Bibliotekarie på Stadsbiblioteket och Vallberga skolbibliotek 

  

Skarhults slott i Eslöv har i sommar ett par fantastiskt fina utställningar som pågår 

fram t.om. den 29:e september: Den dolda kvinnomakten, och Ester Blenda 

Nordström. Jag kan varmt rekommendera ett besök, men vill också passa på att 

tipsa om ett par böcker för den som vill veta mer och/eller inte har möjlighet att  

åka dit. 

Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhults slott 

En rad kända historiker och författare beskriver hur ett 

antal starka slottsfruar i det förgångna drivit både gods, 

gårdar, bruk och handelshus, hur de i praktiken förfogat 

över både hushåll och ekonomi, och stått som överhuvud 

när maken antingen varit frånvarande eller helt enkelt 

inte varit kapabel nog. Kvinnor var en del av den politiska 

och ekonomiska makten fram till 1700-talet, men trots 

detta har de varit nästan osynliga i svensk historie-

skrivning. Boken gör några av Skarhults kvinnoöden 

levande igen och återupprättar och belyser en viktig del 

av svensk historia. 

  

Ett jävla solsken: en biografi om Ester Blenda Nordström                

av Fatima Bremmer 

Som Sveriges första undersökande reporter gjorde hon 

det ingen annan vågade. Under falsk identitet slet hon 

som piga på en bondgård, hon levde ett halvår med 

samer i Lapplands piskande snöstormar och reste som 

tredjeklasspassagerare med fattiga emigranter till 

Amerika. Hon räddade hela byar från svältdöden under 

finska inbördeskriget och deltog i en flera år lång 

expedition till ett farligt vulkanområde i Sibirien. De 

banbrytande reportage som hon tog med sig hem 

förändrade den svenska journalistiken. Ester Blenda 

Nordström var en av sin tids pionjärer och stjärnor.                

Hon körde motorcykel, rökte pipa och trotsade alla normer som begränsade 

kvinnors liv i början av 1900-talet. Men så plötsligt tystnade hennes starka röst. De 

spektakulära äventyren och kampen för ett liv på egna villkor visade sig ha ett högt 

pris. 


