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Den vanskelige død Anne Wolden-Ræthinge Hent PDF "En mærkelig og meget stædig modvilje i mig måtte
overvindes, før jeg i efteråret 1973 gik i gang med artikelserien "Den vanskelige død", et tabu-emne, også for
mig. Langt fra at være et stykke fuldendt journalistik har serien måske, tør man dømme efter læserreaktionen,
nærmet sig intentionen: at skubbe til vore forestillinger om døden. Ruske os lidt mere sammen i livet, så vi

ved højlys dag tør tale sammen om døden. Sammen tør sætte et tabu-emne under debat."

Anne Wolden-Ræthinge har samlet en række interviews med vidt forskellige mennesker, der alle på den ene
eller den anden måde konfronteres med døden i deres arbejde, om end det er før, under eller efter et dødsfald,

eller om det er at se emnet i et større og mere abstrakt perspektiv. Læs interviews med patienten, lægen,
sygeplejersken, de efterladte, falckredderen, bedemanden, graveren, sagføreren, præsten, filosoffen og

psykologen.

Den danske forfatter og journalist Anne Wolden-Ræthinge (1929-2016) – bedre kendt som Ninka – skrev i
mange år for Politiken og står i øvrigt bag en lang række interviewbøger og biografier af kendte mennesker

lige fra dronning Ingrid til Bille August. Anne Wolden-Ræthinge vandt Cavlingprisen i 1974.
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