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Boken om Eva Moberg är en bok om möten, engagemang och utveck-
ling. Om hur en människas patos och intresse för våra liv, och hur vi 
kan göra världen bätt re, ger ringar på vatt net både i samtiden och i 
framtiden. 

”Låt oss inte slarva bort Eva Moberg”, skrev Ulrika Knutson i sina min-
nesord över Eva. I den här boken följer ett  tjugotal författ are den upp-
maningen. Eva Moberg hade en unik kraft  och energi både i mötet med 
andra människor och som skribent. Hon gjorde starka avtryck i den 
politiska debatt en i fl era frågor som fortfarande är aktuella: framför allt 
jämställdhet, feminism och maskulinitet, men också miljö, kärnkraft , 
fred och religion. Här ger människor, som hon påverkade, tillsammans 
en bild av hennes gärning.

Gränslöst knivskarp speglar en tid av utveckling, såväl politiskt som 
andligt. Skribenterna är forskare, författ are, samarbetspartners, själs-
fränder och boken innehåller även nyckeltexter av Eva Moberg själv. 
Medverkar gör bland andra Yvonne Hirdman, Birgitt a Ohlsson, Alex-
ander Ahndoril, Tage G. Petersson, Inger Edelfeldt, Amineh Kakabaveh 
med fl era.     

Boken är sammanställd av ett  redaktionsråd som består av Cecilia Za-
dig, Gabriel Romanus, Gott fried Grafström och Louise Lindfors och 
ges ut i samarbete med Fredrika Bremer Förbundet.


