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piskesnerten rammer og to mennesker oplever suget, naturkræfterne. Det er som en psykisk virus. Det er

suset. Det er vildt. Det er noget, der er desperat. Det er at ånde lykke ind et kort stykke tid. Et iltapparat med
lykke Sådan er passionen. Men forelskelsen og kærligheden, den er rundere, det er når man bliver lykkelig
vedvarende. Den kan give skuffelser og tab, men det er på et andet plan." Ninka har interviewet forfatter og
journalist Jane Aamund om de fire vigtigste temaer i hendes liv. Jane Aamund fortæller om sin far, om

religiøsitet og cancer og ikke mindst om passionen kontra kærligheden. 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.

 

"Passionen er når piskesnerten rammer og to mennesker oplever
suget, naturkræfterne. Det er som en psykisk virus. Det er suset. Det
er vildt. Det er noget, der er desperat. Det er at ånde lykke ind et kort

stykke tid. Et iltapparat med lykke Sådan er passionen. Men
forelskelsen og kærligheden, den er rundere, det er når man bliver

lykkelig vedvarende. Den kan give skuffelser og tab, men det er på et
andet plan." Ninka har interviewet forfatter og journalist Jane
Aamund om de fire vigtigste temaer i hendes liv. Jane Aamund
fortæller om sin far, om religiøsitet og cancer og ikke mindst om
passionen kontra kærligheden. 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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