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Kvinnorna i Hälsingland - En reportagebok om vår tids historia och
är skriven av Malena Hilding och Lilian Sjölund. Boken handlar om
24 starka hälsingekvinnor som har gjort skillnad. På bokens baksida
kan man läsa: De Det här är en samling reportage om kvinnor som
lever i Hälsingland. Några har bott här jämt, andra är inflyttade och
rotade. En del är återvändare. En bär en exklusiv Gucci-väska på
byvägen. En gör uppror mot överheten och en tredje river gränser.
Alla lika, alla olika. Men mycket har de gemensamt. De tänker fritt,
de står upp för sig själva och andra, de är modiga och inspirerande.
Var och en på sitt vis. Kalla det stintkraft. Här formulerar de sina
livsval, sina tankar om Hälsingland och om tiden de lever i. En
samtid under stor förändring, i en landsbygd där världen mullrar
utanför. Under tiden ska man överleva. Eller som en av kvinnorna
uttrycker det: Jag vill ha både hemägg och Netflix. Kvinnorna i
Hälsingland Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2018. Lektör Pia

Holmström Recension Det här är en reportagebok som porträtterar
24 olika kvinnor som bor och verkar i Hälsingland. ... En del är

välkända medan andra är mindre kända. Det som förenar dem är att
de går sin egen väg och på olika sätt uppvisar kvinnokraft eller

stintkraft som det kallas i Hälsingland. Det är journalisterna Malena



Hilding och Lilian Sjölund som skrivit boken. Kvinnorna som
porträtteras är i olika åldrar och det är deras livsval och syn på livet
som lyfts fram. Läsarna får bland andra stifta bekantskap med ett par

systrar som är bokhandlare, en miljöaktivist som kämpade mot
uranbrytning på 80-talet och en konstnär som flyttat hem till sina

rötter. Det är en välskriven bok om kvinnor som inspirerar. Texten är
ackompanjerad med vackra foton av journalisten Henrik Nyblad.
Lilian Sjölund har tidigare skrivit debattboken Hatad (2017). Vi
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