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BESKRIVNING

Ikoner, amasoner och revolutionärer! Anna Larsdotters nya bok utmanar våra invanda föreställningar.»
Kvinnor i strid är en bok som väcker mycket eftertanke och vrede. Obligatorisk läsning för alla med
militär-, historie- eller samhällsintresse.« Tidskriften Axess »Det är svårt att inte imponeras. Språket och
berättandet är rappt och modernt ... Boken duckar inte för att resonera, analysera och argumentera.«
Militär Historia I traditionell militärhistoria är kvinnor ofta osynliga. Och i traditionell kvinno- historia
har det regelrätta kriget sällan någon plats. Begreppen krig och kvinnor tycks helt enkelt inte höra ihop.I
boken Kvinnor i strid berättar Anna Larsdotter om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från 1600-tal
till 1900-tal. Levande och kunnigt skildrar hon deras många olika roller som soldater, piloter, prickskyttar,
vårdpersonal eller delar av trossen. En del kvinnor förklädde sig till män för att kunna delta i strid. Vissa
sökte på så vis sin försörjning, medan andra ville ha frihet och äventyr.I fascinerande personporträtt möter
vi bland många andra könsöverskridaren Hannah Snell, ikonen Harriet Tubman, kaptenen Flora Sandes och
Vietnamveteranen Lynda Van Devanter.Kvinnor i strid utmanar våra invanda föreställningar och ger en ny
och spännande ingång till militärhistorien. Boken visar att kvinnor alltid har varit en naturlig del av kriget,
inte minst vid fronten.Anna Larsdotter är journalist och författare, och före detta chefredaktör på
tidskriften Militär Historia.Pressröster om boken:»En fängslande och färgstark bok om ett tämligen okänt
ämne.« Bibliotekstjänst»En rik samling personporträtt ... Förutom att beskriva de stora dragen har Anna
Larsdotter gjort ett utmärkt arbete med att i sin bok lyfta fram enskilda kvinnor ur historiens glömska.«
Norrländska Socialdemokraten»En väldigt intressant bok som har givit mig en ny och betydligt mer
nyanserad syn på kvinnors roller och betydelse under krig ... För mig blev den här boken en riktig
ögonöppnare och jag rekommenderar verkligen alla att läsa den! « Bloggen Just nu just här »Det är
mycket nyttig läsning; en historierepetition och fantastisk kvinnohistoria.« Bloggen A room of my
own»Kvinnor i strid innehåller starka kvinnoöden inte bara från Röda armén utan även Luftwaffe, och där
fanns flera för mig okända detaljer trots att jag trott mig veta en del om ämnet. Boken är inte heller
begränsad till andra världskriget utan sträcker sig från trettioåriga kriget till samtiden.« Lars Gyllenhaal,
militärhistoriker och författare



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Krigande kvinnor har glömts bort - Sydsvenskan

Författaren Anna Larsdotter har tittat närmare på varför kvinnor som deltagit i krig ofta är bortraderade
från historieskrivningen. Här berättar hon om sin ...

Kvinnor i strid - Anna Larsdotter - Pocket | Bokus

Köp 'Kvinnor i strid' bok nu. Ikoner, amasoner och revolutionärer! Anna Larsdotters nya bok utmanar våra
invanda föreställningar.

Kvinnor i strid - Anna Larsdotter - Bok (9789175453361) - bokus.com

Vilken bok? Kvinnor i strid av Anna Larsdotter. Var har jag fått tag på den? Lånat från biblioteket. Vad
handlar boken om? En bok om kvinnor och krig. Boken ...
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