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De tålte mosten Red. John Chr. J\u00f8rgensen Hent PDF ”De tålte mosten” – 39 kvindelige journalister
gennem tiderne Denne bog har Ajour i mange år gerne villet udgive, men først da John Chr. Jørgensen

besluttede sig for at gå i gang med opgaven, lykkedes det. Efter en omfattende research og svære valg kan vi
derfor her præsentere 39 kvindelige journalister, der udover køn vist kun har det fælles, at de skal være født

før 1950. Lone Kühlmann skriver i sit forord blandt andet: ”Der er langt fra Lise Nørgaards vittige og
respektløse skildring af et gardenparty ved et kongebryllup i 1964 til Rosa Krotoschinskys lavmælte og
gribende personlige refleksioner under et besøg på det nye Museum for Diasporaen i Tel Aviv i 1979. De

vinkler stoffet på en personlig, modig og nyskabende måde og baner deres egen vej. Ligesom i vore dage IT-
journalisten Dorte Toft, der blev chikaneret for sin ”forfølgelse” af erhvervsgeniet Stein Bagger, indtil han
bl.a. på grund af Tofts vedholdende journalistik blev afsløret og dømt som svindler.” Udvalget inkluderer
også Gretelise Holms milepæl af en Politiken-kronik fra 2006: ”Skiderikkere og stortabere. Mænd kan ikke
diskvalificere sig til ledende og indflydelsesrige stillinger i medierne.” Værsgo – mosten er serveret – nyd

den! Sofie Horten - Emma Gad - Nina Bang - Loulou Lassen - Edith Rode - Bene Larsen – Merete Bonnesen -
Susanne Palsbo - Kate Fleron - Inge Dam - Nele Poul Sørensen – Lise Nørgaard - Marie-Louise Paludan -

Rosa Krotoschinsky - Rachel Bæklund – Thyra Christensen - Nan Henningsen - Eva Bendix - Ruth Nörthen -
Didder Rønlund – Anne Wolden-Ræthinge - Malin Lindgren - Anne-Katrine Gudme - Eva Bostrup – Jane

Aamund - Alice Vestergaard - Ingeborg Brügger - Annelise Bistrup - Bettina Heltberg - Ulla Terkelsen – Dorte
Toft - Barbara Gram - Lone Kühlmann - Vibeke Sperling - Gretelise Holm - Karin-Lis Svarre - Karen Thisted -

Hanne Dam - Mette Fugl
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Jørgensen besluttede sig for at gå i gang med opgaven, lykkedes det.

Efter en omfattende research og svære valg kan vi derfor her
præsentere 39 kvindelige journalister, der udover køn vist kun har
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Gretelise Holms milepæl af en Politiken-kronik fra 2006:
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