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Samtal om Döden och om rätten till dödshjälp. 

Tema; Samtal om aktiv-passiv eller ingen dödshjälp alls. 

Plats; Atriumgården, Stadsbiblioteket i Lund. 

Tid; måndag 15 november med start 17.30 tills biblioteket stänger (OBS ingen akademisk kvart). 

Ikväll gästas stadsbiblioteket av Biskop Johan Tyrberg, Lunds Stift och Författare och leg. läkare P.C. 

Jersild för att samtala om hur dagarna före döden kan gestalta sig och om rätten till dödshjälp. 

 Samtalet baseras på antologin Om rätten till min egen död, utgiven av Litteraturrundan 

nov. 2021. Antologin består av essäer, dikter, noveller från 28 välkända författare, däribland 

Biskop Johan och P.C.Jersild, som tecknar sina öppna tankar om döden i vackra texter. 

Initiativtagare till arrangemanget är projektledaren Göran Blohm som är engagerad i den litterära 

föreningen Litteraturrundan som i anslutning till arrangemanget introducerar antologin Om rätten 

till min egen död. 

Kvällsprogram. 

17.30 Gitt Ossler, Stadsbiblioteket. 

17.35  Göran Blohm, Litteraturrundan. 

17.45  Moderator Maria Bielke von Sydow från Litteraturrundan tar över och presenterar 

deltagarna och deras karriärer samt förklarar varför detta samtal om dödshjälp äger 

rum just nu. 

18.00  Deltagarna presenterar sina egna tankar och funderingar om synen på dödshjälp. 

18.15  Moderatorn leder samtalet genom att ställa frågor/påståenden om deltagarnas olika 

uppfattning om dödshjälp. 

19.15  Publiken ställer frågor.  

19.45  Slut - Biblioteket stänger. 

Fri entré, men kom i god tid då antalet platser är begränsat. 

Antologin kommer att finnas till försäljning (175:-). 

 

Ett arrangemang mellan Stadsbiblioteket och Litteraturrundan. 

Välkomna! 
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                Kvällens deltagare 

 

Johan Tyrberg vigdes till biskop för Lunds stift i Uppsala domkyrka den 24 

augusti 2014 och blev därmed den 69:e biskopen i Lund. Hans valspråk är 

Jesusorden ”Jordens salt”. Biskop Johan har verkat som kontraktsprost i västra 

Blekinge och kyrkoherde i Karlshamn, tjänstgjort som kyrkoherde i den 

svenska församlingen i Frankfurt am Main och i den blekingska skärgården. Hos 

Arcus förlag har Tyrberg gett ut tre publikationer: ”Kallad till kärlek” (2015), 

”En levande relation” (2017) och ”Natten ska vika” (2021).  

 

 

Per Christian Jersild är född 1935. 1962-1974 arbetade han som läkare inom 

socialmedicinen. Han har suttit i ett flertal statliga utredningar och var 1986-

2005 sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd och är sedan 1999 ledamot av 

Kgl.vetenskapsakademien. Han debuterade 1960 som skönlitterär författare 

och har publicerat ett 40-tal verk, senast debattboken ”Hur vill du dö?”. 

  

 

Kvällens moderator. 

Maria Bielke von Sydow, Litteraturrundan.  

Redaktör, förläggare, författare, entertainer. 

  

 

                          

Gitt Ossler, bibliotekarie på Stadsbiblioteket och  

initiativtagare till ett diskussionsforum på temat ”Dödshjälp”. 

 

 

 

 

Göran Blohm, projektledare för Litteraturrundan och initiativtagare till 

kvällens samtal och till antologin  

Om rätten till min egen död.  

 

 

 

Helen Halldorsdottir, Litteraturrundans ordförande och medredaktör 

till antologin, poet, projektledare. 
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