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En familie og dens dronning Anne Wolden-Ræthinge Hent PDF "Min mors død kom meget brat. Jeg kan
huske aftenen før: Hun blev pludselig dårlig og det blev jeg vældigt forskrækket over. Og næste dag – ja det
var vel ved 14-tiden, tror jeg, døde hun. Og vi, som var hjemme, var inde hos hende. Jeg tror egentlig jeg

syntes det var naturligt. I dag har nogle den indstilling, at det er for brutalt for børn, men det var det ikke." –
Dronning Ingrid

"En familie og dens dronning" er en interviewbog, hvor de enkelte medlemmer af kongefamilien fortæller om
familiens indbyrdes relationer og hvert medlems personlighed. Bogen giver et sjældent indblik i

kongefamiliens private liv.

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.

"Ninkas dygtige interviewbog, som effektivt fører os ind til virkeligheden bag glansbillederne og fortæller
historien om et af mange grunde sprængt familieliv. Et lysende smukt eksempel på kongehusets målsætning

om "den større åbenhed". – Berlingske Tidende

"Overrumplende alene ved sin livfuldhed. De bedste passager kunne spilles på en scene som one man eller
one woman show. Man behøver ikke at have hang til kongerøgelse for at rives med af bogens vidnesbyrd." –

Information
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