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Stöld, otrohet, mordförsök. Populärhistorisk pärla om en bondmora
och manipulativ psykopat mitt i stormaktstiden.

Expressen

År 1685 ställdes Anna Persdotter från den lilla byn Hälsta i
Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta livet av sin

man. Under den rättsprocess som följde uppkom också beskyllningar
om stöld, misshandel och otrohet. Vem hade lagt arsenik i

husbondens ölstop? Varför? Vem var det egentligen som bestämde i
hushållet? Och vem hade haft sex med vem?

Horet i Hälsta skildrar ett mer än 300 år gammalt autentiskt rättsfall.
Med stort kunnande levandegör författarna sina huvudpersoner och

sätter in händelserna i ett historiskt sammanhang. Det blir en
berättelse om människorna och livet i Hälsta men också om ett

stormaktstida Sverige då ordningen i hushållet vilade på Guds bud,
där sex och samlevnad inte var privatsaker och där äktenskaplig

otrohet hor var belagt med dödsstraff.



Med en gedigen analys av historiska källor som grund berättas här
1600-talshistoria på ett sätt vi inte mött förut. Historien är inte bara

sann. Den är även spännande.

Stöld, otrohet, mordförsök. Populärhistorisk pärla om en bondmora
och manipulativ psykopat mitt i stormaktstiden.

Expressen

Kliv rakt in i 1600-talets Sverige via det autentiska rättsfallet mot
Anna Persdotter som berättas med lysande lätt hand av Karin Hassan
Jansson och Jonas Lindström. Horet i Hälsta är historia levandegjord.

Senioren"

En fascinerande inblick i ett förflutet som på samma gång är
främmande som bekant.
Svenska Dagbladet

Med stort kunnande levandegör författarna sina huvudpersoner och
sätter in händelserna i ett historiskt sammanhang.

Svensk historia

Intressant och läsvärt för såväl historieintresserade som
högskolestuderande.
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