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Tidningskungen
Lars Johan Hierta - den förste moderne svensken

Författaren Göran Hägg i Aftonbladet den 6/11 1996:
I dag utkommer en trevlig och grundlig biografi. ------Det är i hög grad en kulturhistoria
över 1800-talets svenska vardag. Bildmaterialet understryker ytterligare den
egenskapen. Paralleller till nutida medieföreteelser livar upp framställningen.----Boken ägnar stort utrymme åt familjen eller snarare familjerna. Vi får i sammandrag
Wendelas märkliga historia, och vi får följa barnens öden in i vårt århundrade.
Professor Per Rydén i Sv.D 7/11 1996:
Deras bok är generös på flera vis. Den är angenämt illustrerad, och här och var finns
digressioner till förklaring av sånt som inte ryms i huvudtexten. Och glöm inte att dra
nytta av det goda personregistret. ---------Visst ska man glädjas över att en av dagens
främsta journalister tillsammans med en ekonomiskt förståndig man hittat tillbaka till
en av den svenska pressens främsta. Nu när det ska skrivas presshistoria i större skala
är man glad åt att någon kan visa hur levande det kan bli.
Red. Gösta Elmquist i LT 7/11 1996:
Tillsammans har de skapat ett tidsdokument från en omvälvande period i det svenska
samhället. Men de har också - och kanske framför allt - gett sina kolleger inom media
en kraftfull lektion i hur research ska gå till när ett "offer" kartläggs.
Inger Dahlman i Dala-Demokraten 12/11 1996:
Den stora behållningen är både skildringen av en dynamisk tid och mötet med dess
människor, vare sig det gäller huvudpersonen Hierta eller de färgstarka gestalter han
omgav sig med. -Mest lyskraft har Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga
journalist, med vilken Hierta levde i ett mångårigt förhållande samtidigt som han
manövrerade äktenskapet med den likaledes intressanta Wilhelmina Fröding.---Vi bör
vara själaglada att Lönnroth-Mattsson med sin gemensamma expertis från tidningsoch finansvärld ger oss möjlighet att titta in mot 1800-talet och med hjälp av deras
fackmannaskap se och analysera vad en enda människa kunnat åstadkomma.
Ted W.Lundström, Bibliotekstjänsts lektör:
Sammantaget ger boken en god bild av Hiertas stora betydelse för det moderna
samhällets framväxt. Därmed meriterad som kurslitteratur för våra studenter inom
journalistik, samhällskunskap och varför inte på Handelshögskolan - Hierta var ju inte
minst affärsman.
Gunnar Fredriksson, f d chefredaktör Aftonbladet i Pressens Tidning 1/97:
Det är en välkommen bok, baserad på noggranna studier, och en lyckad kombination
av Ami Lönnroths journalistik och hennes makes insikter i ekonomi. Hierta var nämligen
inte bara vår förste moderne politiske journalist, därtill framstående politiker, han blev
dessutom affärsman och så småningom kanske Sveriges rikaste man under perioden
fram till sin död 1872.

