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AndRe AgASSi
Open, 2010
Uden at sønnen på noget tidspunkt havde vist 
interesse for tennissporten, besluttede Andre 
Agassis far, at Andre skulle spille tennis. På 
internationalt topplan. Derved blev det. Agassi 
vandt som den eneste nogensinde fire Grand 
Slam-turneringer og OL. Men egentlig var han 
selv lidt ligeglad.
(79.73)

ZlATAn ibRAhimOvic 
Jeg er Zlatan ibrahimovic, 2012
Af David Lagercrantz
Nok er der udkommet et hav af fodbold-
biografier. Og nok har Zlatan selv dementeret 
nogle af denne bogs citater. Men den er en af 
de allermest elskede og solgte. En bog, som 
har fået læsefjendtlige unge til at sluge en hel 
bog. Måske fordi vi alle kan lide historien om 
den utilpassede knægt fra Malmøs indvan-
drerghetto, der blev en af verdens bedste 
fodboldspillere. Og som forblev utilpasset.
(99.4 Ibrahimovic, Zlatan)

POliTiK
PiA KJæRSgAARd
Fordi jeg var nødt til det, 2013
Hun har startet et parti, der i dag er det næst-
største i folketinget, og hun er blevet kaldt 
’ikke-stueren’. Men i det private har Kjærs-
gaard ikke set sin mor i mange år, hendes far 
døde ung af lungekræft og forholdet til dat-
teren har ind i mellem været anstrengt. 
(99.4 Kjærsgaard, Pia)

lARS løKKe RASmuSSen
llR, 2014
Af Andreas Karker, Thomas Nørmark Krog
Bilagssager, et isnende forhold mellem for-
mand og næstformand og lidt for fugtige al-
koholvaner. Det er ikke nogen hemmelighed, 
at statsminister Lars Løkke Rasmussen var i 
modvind op til valget i 2015. Her er et portræt 
af mennesket ’Lille Lars fra Græsted’ og et kig 
bag partiets kulisser. 
(99.4 Løkke Rasmussen, Lars)

FRiTZ SchuR 
Kammerherrens nye klæder, 2012
Af Niels Sandøe, Hanne Sindbæk  
og Thomas G. Svaneborg

Kan man købe sig til magten i dagens Dan-
mark? spørger de tre journalister bag denne 
biografi. Og svarer selv: Noget tyder på det. 
Fritz Schur var bestyrelsesformand for Dong 
Energy, SAS og PostNord, mæcen for Venstre 
og blev udnævnt til dronningens kammer-
herre. Men kun få vidste, hvordan han tjente 
sine penge.
(99.4 Schur, Fritz)

PReben WilhJelm
man kan sagtens være bagklog, 2014
Det lå ikke i kortene, at sønnen af den enlige 
mor fra arbejderboligerne skulle i gymnasiet. 
Men så sprang søsteren fra realskolen, og der 
blev penge til, at Preben Wilhjelm kunne blive i 
skolen. Herefter fortsatte livet som lærervikar, 
militærnægter, fængselsfange og stifter af SF 
og VS. 
(99.4 Wilhjelm, Preben)

liSbeTh ZORnig AndeRSen
Zornig. vrede er mit mellemnavn, 2011
Denne bog gav stemme til alle de danske 
børn, som trods et såkaldt socialt sikkerheds-
net vokser op med misbrugsforældre, sult og 
overgreb. 
(99.4 Zornig Andersen, Lisbeth)



KRiminAliTeT
AndeRS beRing bReiviK
en af os, 2014
Af Åsne Seierstad
Hvordan kunne det ske? spurgte journalist 
Åsne Seierstad, efter at Anders Bering Breivik 
i 2011 dræbte 76 mennesker i Oslo og på øen 
Utøya. Baseret på flere hundrede interview, 
afhøringsrapporter, retsreferater, psykiatriske 
undersøgelser og offentlige myndigheders 
dokumenter af Breivik, får vi Breiviks og tre af 
de unge ofres historie samt minut for minut 
hændelserne den fatale dag. 
(34.38 Seierstad, Åsne)

Ove dAhl
drabschefen – nye sager, 2012
Fortsættelsen til bestselleren ’Drabschefen’. 
Drabschefen for Københavns Politi fortæl-
ler om opklaringen af nogle af hans mest 
spektakulære sager, bl.a. om ’Amagermanden’ 
og drabet på den unge mand på Strøget i Kø-
benhavn, der ikke ville udlevere sin hue. Også 
Bent Isager-Nielsen
har skrevet om kriminalsager.
(99.4 Dahl, Ove)

nATASchA KAmPuSch
3096 dage, 2011
I 1998 blev Natascha Kampusch som ti-årig 
kidnappet af en psykopat. Han holdt hende 
fanget i otte år i en kælder. Det kunne resul-
tere i sensationsjournalistik, men i stedet er 
her en klog piges overlevelsesstrategi. 
(99.4 Kampusch, Natascha)

PiPeR KeRmAn 
Orange er det nye sort, 2014
Bogen bag den kendte amerikanske tv-serie 
på Netflix. Som ung smugler festaben Piper 
Kerman en kuffert fyldt med narkopenge 
til Zürick. Ti år efter er hun en succesrig 
forretningskvinde, som nu skal i fængsel i 15 
måneder. 
(99.4 Kerman, Piper)

JePPe nybROe
Kidnappet, 2015
´Meet the Kidnappers´ kaldte journalist Jeppe 
Nybro og hans libanesiske hjælper deres re-
search. Men i februar 2014 blev de selv kidnap-
pet, bragt til Syrien og sad i en måned i et lille 
rum med hætte over hovedet. Tyve millioner 
dollars var kravet.
”Huset i himlen” af Amanda Lindhout (kidnap-
pet i Somalia) og ”Selv stilhed hører op” af 
Ingrid Betancourt (kidnappet i Colombia) er 
også interessante.
(99.4 Nybroe, Jeppe)

SleimAn
men vi blev onde
Af Olav hergel, 2012
Sleiman var en af de helt tunge kriminelle i 
Askerødbebyggelsen ved Hundige. Kombinati-
onen af fejlagtig integrationspolitik, arbejds-
løshed og forkvaklede muslimske æresbegre-
ber førte den kvikke, men utilpassede dreng 
direkte i armene på indvandrerbanden Bloodz.
(99.4 Sleiman, Sleiman)lARS JenSen

en forfærdelig mand.  
Fra rocker til bedemand, 2013
Nogle vil rynke brynene over, at denne bog er 
med i denne folder. For det er en afstumpet 
voldspsykopat med mord, overfald og narko 
på samvittigheden, som fortæller. Men det er 
også et på én gang fascinerende og frastø-
dende indblik i Hells Angels’ selvforståelse 
og interne magtkampe. Og så er forfatteren 
hjernen bag den legendariske gummigedsflugt 
fra Vridsløselille Statsfængsel. Lars Jensen har 
vendt rockerne ryggen og er i dag bedemand. 
Der er kommet flere insiderberetninger fra 
rockerverdenen de senere år. Læs fx Guld-
fuglen eller Kronvidnet.
(99.4 Jensen, Lars)



KulTuRPeRSOnlighedeR
SuZAnne bRøggeR
Krukke. 2014
af Louise Zeuthen
Hun vakte ramaskrig i borgerskabet i 1975, 
da hun udsendte ”Fri os for kærligheden”. 
Mange spekulerede på, om Suzanne Brøgger 
virkelig havde levet med så intens sex, som 
bogen beskrev. Men den er god nok. Forfat-
terinden ville leve efter andre værdier og bog-
staveligt talt bollede sig ud af kønsrollerne, 
familien og ægteskabet. 
(99.4 Brøgger, Suzanne)

leiF dAvidSen
Steinbecks spøgelse, 2014
En kærlighedserklæring til USA, oplevet gen-
nem et roadtrip på en 13.000 km lang rejse, 
som forfatteren tilbagelagde i 2012. Davidsen 
og konen kører i den amerikanske forfatter 
John Steinbecks kørespor, og undervejs hører 
vi om våbenlovgivningen, offentlig sygesik-
ring, racismen, orkanen Katrina og meget 
mere.
(99.4 Davidsen, Leif)

Knud FOldSchAcK
Knud den heldige. 2012
af Lene Johansen
Det kunne være gået grueligt galt. Knud 
Foldschack var uønsket fra starten og tilbragte 
sin barndom på kostskoler og i plejefamilier. I 
stedet blev den opvakte dreng jurist og siden 
advokat for bl.a. Christiania, Ungdomshuset, 
og demonstranterne i ’futtog’ under COP 15 i 
København. 
(99.4 Foldschack, Knud)

meTTe Fugl 
Fra koncepterne , 2014 
Mette Fugl blev mobbet som barn, men folde-
de sig ud i et vildt ungdomsliv i Paris i 1968 og 
siden igennem 20 år som skarp korrespondent 
i DR. Lidt flirt med sangeren Leonard Cohen 
blev der også tid til undervejs. 
(99.4 Fugl, Mette)

mORTen gRunWAld
min tid i gule sokker. 2013
af Morten Grunwald og Per Kuskner
Underholdende fotos og anekdoter fra 14 Ol-
sen Banden-film fortalt til journalist Per Kusk-
ner. Selvom skuespiller Morten Grundwalds 
karriere ’langt fra var fis og folkekomedie det 
hele‘, er han især kendt som hele Danmarks 
Benny. 
(99.4 Grunwald, Morten)

gReTeliSe hOlm
Jesus, pengene og livet (1), 2013
Kærligheden, kampen og kloden (2), 2014
’Man skiftevis griner og græder’, skrev anmel-
derne om første bind, hvor Holm fortæller om 
sin opvækst under fattige kår på landet. Det 
gør man også i andet bind, hvor hun har brudt 
den sociale arv og arbejder som journalist med 
fokus på retssikkerhed og kvinders stilling. 
Hun tager daglige kampe med chefgangen 
på de store dagblade, bliver prorektor på 
Danmarks Journalisthøjskole, og befinder sig 
pludselig som medfølgende hustru i et over-
klassemiljø i Sydafrika.
(99.4 Holm, Gretelise)

ASTRid lindgRen
denne dag, et liv, 2014
af Jens Andersen
Astrid Lindgren havde en københavnsk hem-
melighed. 19 år gammel måtte hun overlade 
sin nyfødte søn, Lasse, til en plejemor på Hå-
bets Allé. Faderen var chef på det blad, hvor 
hun var journalistelev. En åbent sår, som også 
spejler sig i hendes forfatterskab med masser 
af forsigtige, sørgmodige drenge: Lillebror, 
Pelle på Krageøen og Tvebak. 
(99.4 Lindgren, Astrid)

benT meJding
mit liv som papegøje, 2012
Egentligt skulle han havde været bogholder, 
men teaterverdenen trak. Over 50 år senere 
fortæller han om forestillinger, kolleger – og 
om familien, som han havde rigtig dårlig sam-
vittighed over for. 
(99.4 Mejding, Bent)



ghiTA nøRby
ghita, 2011
Af Lea Korsgaard
’Humoren glimter lystigt fra siderne’, skrev en 
anmelder om denne sladder-frie biografi om 
dansk teaters og tvs absolutte førstedame. 
(99.4 Nørby, Ghita)

liSe nøRgAARd
Fruen kommer i dag, 2014
Af Lise Nørgaard og Cecilie Frøkjær
’Selv om jeg aldrig nogensinde ville lægge min 
brystholder – havde jeg stor agtelse for dem, 
der gjorde’. Næ, for på den ene side holder 
knap 100-årige Lise Nørgaard på formerne – i 
bogstaveligste forstand - og på den anden 
side er hun en skarptunget kritiker af småbor-
gerligheden.
(99.4 Nørgaard, Lise)

Renée TOFT SimOnSen
At finde hjem, 2014
Den ene dag tjente hun 18 kroner i timen hos 
den århusianske grønthandler. Den næste var 
hun højtbetalt model hos Eileen Ford i New 
York. Hun blev kæreste med rockmusikeren 
John Taylor fra tidens mest hotte band. Og 
senere med Danmarks mest eftertragtede pop-
sanger. Men Renée beholdt jordforbindelsen.
(99.4 Toft Simonsen, Renée) 

ullA TeRKelSen
Vi kan sove i flyvemaskinen, 2011
I samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen
Skiltemalerens datter var fremmelig, vild og 
rapkæftet. Hun blev gift purung med Svend 
Terkelsen og med ham startede 50 års rejse-
eventyr i alverdens lande. Ulla Terkelsen blev 
journalistelev på ’Demokraten’ i Aarhus (’Den 
var ikke blot mod kapitalismen, men også mod 
københavnerne’), og siden dansk tvs største 
rejsende stjerne.
(99.4 Terkelsen, Ulla)

eSKe WilleRSlev
han gør det døde levende, 2015
Af Kristoffer Frøkjær
I 2008 udgav Willerslev ”Fra pelsjæger til pro-
fessor”, og det er lige præcis den rejse, den i 
dag verdensberømte danske videnskabsmand 
har taget. Faktisk var han småkriminel som 
teenager. Nu forsker han på internationalt 
topniveau i forhistorisk DNA.  
(99.4 Willerslev, Eske)

JAne AAmund
Onklerne og deres fruer, 2014
14 onkler havde Jane Aamund. De var dog ikke 
biologiske onkler alle sammen, men det er ét 
fedt for den underholdende forfatter. Der er 
historien om de to ægtefæller, der ikke var 
gift med hinanden, og som forsvandt til et 
hotelværelse midt under en familiefest. Eller 
den om onklen, som fortalte familiens børn 
om oplevelserne i sædelighedspolitiet.
(99.4 Aamund, Jane)

hiSTORie
KAPTAJn dineSen
ild og blod (1), 2013
Til døden os skiller (2), 2014
af Tom Buk-Swienty
Før disse to moppedrenge af bøger var ikke 
mange opmærksomme på Karen Blixens far. 
Men her er Wilhelm Dinesens korte, men 
eventyrlige og utrolige liv til overmål sat på 
skrift. Dinesen deltog i fire krige, oplevede 
kommunardopstanden i Paris, og levede efter-
følgende som jæger i USA. 
(99.4 Dinesen, Wilhelm)

mARTin KRASniK
Fucking jøde, 2014
Nogle mener, at Deadline-vært Martin Krasnik 
ikke kan interviewe involverede i Israel/Palæ-
stina-konflikten, da han selv er jøde.  Her er 
den kontroversielle journalists egen familiehi-
storie. Helt tilbage til bedsteforældrene, som 
blev viet i en kz-lejr.
(99.4 Krasnik, Martin)
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PuK dAmSgAARd
hvor solen græder, 2014
Over halvdelen af Syriens befolkning er på 
flugt. Det forstår man godt, når man læser 
mellemøstkorrespondent Puk Damsgaards 
prisbelønnede bog om mennesker midt i 
krigen. Mød bl.a. storbykvinden Nour med de 
lakerede negle, som forelsker sig i frihedsru-
sen og i en af oprørerne. 
(99.4 Damsgaard, Puk)

Dong-Hyuk SHin 
Flugten fra camp 14, 2012
af Blaine Harden
Shin og hans familie var interneret i en nordko-
reansk kz-lejr, fordi andre familiemedlemmer 
havde forbrudt sig mod regimet. Han sultede 
og oplevede daglige drab. Som ung flygtede 
han gennem Kina til Sydkorea. Og prøvede for 
første gang at være mæt og ren.
(99.4 Shin, Dong-hyuk)

KOngehuSeT
FRedeRiK 
Kronprins af danmark, 2008
af Gitte Redder og Karin Palshøj 
Kronprinsen har tilrettelagt sin karrierevej til 
tronen på sin helt egen måde. Her er historien 
om frømanden Pingo, der også taber sin kær-
lighed til Grønland og en vis tasmansk kvinde. 
(99.4 Frederik)

PRinS henRiK
enegænger, 2010
af Stéphanie Surrugue
’Du bliver berømt, rig, og du vil komme til at 
tilbringe resten af dine dage omgivet af vand’, 
forudså en kinesisk vismand engang prinsge-
malens liv. Det holdt, men prinsen har også 
oplevet tre krige, han taler fem sprog (heri 
mandarin og vietnamesisk) og han skriver 
stadig kærlige digte til sin hustru. 
(99.4 Henrik, prins)

dROnning mARgReThe
m - 40 år på tronen, 2011
Af Jens Andersen
’Jeg var måske ikke så god til at hjælpe min 
mand på gled, som jeg burde have været. Det 
overså jeg nok lidt. Jeg troede, at sådan - ja, 
jeg ved ikke, hvad jeg troede - jeg tror ikke, 
jeg tænkte nok, simpelthen, ‘ siger Dronning 
Margrethe i denne åbenhjertige biografi.
(99.4 Margrethe II)

STORe FORAndRingeR
geO
ikk’ for sjov. Om kemo og comedy, 2013
’Bemærk, at siderne i kapitlet ’Sexlivet’ er 
blanke,’ skriver forlaget  om komikerens bog. 
– ’Det er fordi, sexlivet var ikke-eksisterende’.
Det er der ikke noget at sige til. Geo kommer 
sig først over en testikelkræft, men bliver 
derefter ramt af alvorlig lungekræft. 
(99.4 Geo)

STeFFen KnudSen
vi ses i morgen, 2007
af Eva Jørgensen
’En neurologisk bombe’ kalder journalist Eva 
Jørgensen sygdommen i hendes mands krop. 
Han får konstateret ALS, en nervesygdom, 
man dør af efter få år. Her er en smuk beret-
ning om at miste den, man elsker.
(99.4 Jørgensen, Eva)

mARiA hAAning
ham og mig. Født som dreng, genfødt 
som kvinde, 2012
Som barn fandt hendes mor hende altid i 
børnehavens prinsesserum med diadem og 
tylskørt. Senere som stor dreng så hun med 
rædsel hen mod den dag, hvor hun fik skæg 
og dyb stemme. Da lægerne på Rigshospitalet 
ikke ville lade hende skifte køn, drog hun til 
Miami, og blev uigenkaldeligt til Maria. 
(99.4 Haaning, Maria)


