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På grænsen Ragnhild Agger Hent PDF En gammel kvinde er bange i sit eget hus. En anden ved ikke helt,
hvordan hun skal reagere på at datteren selv er blevet mor. En ægtemand er gal over, at han skal passe have
og selv sørge for kaffe, og en gammel mand er uforstående over for de valg hans børn har taget i livet. "På
grænsen" er en samling noveller af Ragnhild Agger – om livet, som det så ud en gang og som det ser ud i
dag. Ragnhild Agger blev født i Østjylland i 1918, hvor hun voksede op under fattige vilkår. Hendes store
interesse var at læse bøger, men der var ikke meget tid til den slags i dagligdagen. Efter konfirmationen kom

hun ud at tjene, og de oplevelser og den erfaring, det førte med sig, har hun beskrevet i debutromanen
"Pigen", som hun udgav i 1971 under pseudonymet Rigmor Hansen. Ragnhild Aggers forfatterskab kredser

især om landbolivets skæbner og hun har givet en stor stemme til tidens tavse og undertrykte kvinder.
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