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99.4 Avicii
Mosesson, Måns: Tim 
- biografien om Avicii
Politiken, 2021. 
- 380 sider.
Musikbiografi om den 
svenske megastjerne 
Avicii, der tog sit eget 
liv i en alder af 28 år.

99.4 Azad-Ahmad, Rabih
Azad-Ahmad, Rabih: Mit navn betyder 
forår 
Turbine, 2021. - 152 sider.
Rådmand i Aarhus Kommune, Rabih 
Azad-Ahmad, fortæller om sin dramati-
ske opvækst i en libanesisk flygtninge-
lejr, og om hvordan han, gennem hårdt 
arbejde, endte med at blive en respek-
teret og populær politiker i Danmark.

99.4 Biden, Hunter
Biden, Hunter: 
Smukke ting 
Politiken, 2021. 
- 275 sider.
Biografi af Hunter 
Biden, søn af USA’s 
præsident Joe Biden, 

der på trods af at have fået en del 
serveret har måttet kæmpe med meget 
gennem livet.

99.4 Biden, Joseph R.
Biden, Joseph R. : Løfter for livet
Information, 2021. - 471 sider.
Joe Biden giver et personligt indblik i 
sit liv og i nogle af de største politiske 
begivenheder i anden halvdel af det 
20. århundrede.

99.4 Bjerregaard, Ritt
Bjerregaard, Ritt: Ovenpå
Politiken, 2021. - 382 sider.
Fjerde og sidste bind af Ritt Bjerre-

gaards erindringer. Med afsæt i møder 
med venner, politiske kollegaer og 
modstandere fortæller hun bl.a. om 
perioden som overborgmester i Køben-
havn.

79.66
Breschel, Matti: 
Væddeløber
Lindhardt og Ringhof 
2021. - 246 sider.
Om cykelrytteren Matti 
Breschels karriere og 
hvordan han realiserede 

drengedrømmen og blev en af verdens 
bedste til sin sport.

99.4 Brendekilde, H. A.
Christiansen, Anne: Brendekilde: liv 
og værk
Gad, 2021. - 420 sider.
Stor, samlet monografi over malerens 
liv og værker, baseret på omfattende 
kildestudier. Bogen indeholder et væld 
af farvegengivelser af kunstnerens 
værker.

99.4 Brodersen, H. C.
Brodersen, H. C.: I ildlinjen
Gad, 2021. - 201 sider.
Krigsdagbog 1914-1919 af H.C. Broder-
sen, sønderjyde i tysk krigstjeneste, 
under 1. verdenskrig. Dagbogen er 
skrevet fra indkaldelsen til krigshand-
lingerne og efterfølgende krigsfangen-
skab.

99.4 Brøgger, Suzanne
Brøgger, Suzanne: En forfatters dag-
bog 2010-2020
Gyldendal, 2021. - 424 sider.
Dagbogsnotater til læsere, der er in-
teresseret i forfatterens personlige liv, 
markante synspunkter, samt i hendes 
engagement i det kulturelle miljø.
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99.4 Brøgger, Suzanne
Roed, Susan Skovborg: Suzanne Brøg-
ger : Eros’ forvandlinger
Attika, 2021. - 131 sider.
En biografisk læsning af Suzanne 
Brøggers forfatterskab, især den selv-
biografiske del, der her læses som en 
pendant til Søren Kierkegaards stadier 
på livets vej.

99.4 Capelle, Mirjam
Capelle, Mirjam: Min 
sjæls vandmærke 
Kristeligt Dagblad, 
2021. - 252 sider.
Psykolog Mirjam 
Capelle har altid vidst, 
at hun har en jødisk 

familiebaggrund, men hun har også 
haft en fornemmelse af, at der hviler en 
mørk skygge over hendes liv. Det for-
søger Capelle at finde baggrunden for 
ved at fortælle om sin slægts historie.

99.4 Christensen, Bjarne
Christensen, Bjarne: Store Bjarne 
ImpactPress, 2021. - 330 sider.
Bjarne Christensens, eller Bjarne 
Benlås, historie giver et indblik i den 
del af politiarbejdet, hvor der udøves 
fysisk magt på baggrund af politiske 
beslutninger.

99.4 Christie, George
Christie, George: Outlaw
ImpactPress, 2021. - 336 sider.
George Christie, der er den længst 
siddende præsident i Hells Angels, 
fortæller om sit liv fra broderskab til 
eksil.

99.4 Clausen, Peter Mads
Okke, Tom Værdiernes mand 
Gad, 2021. - 215 sider.
Biografi om Peter Mads Clausen, som 

er søn af Danfoss’ stifter Mads Clausen 
og fondsformand for ”Bitten & Mads 
Clausens Fond”, der ejer Danmarks 
største industrikoncern, Danfoss. Guf 
for dig som læser erhvervsbiografier.

99.4 Dahl, Lisbet
Tofte, Marianne: Livskloge Lisbet
Muusmann, 2021. - 217 sider.
Billedbiografi om den folkekære skue-
spiller og instruktør.

99.4 El Abassi, Halima
El Abassi, Halima: 
Mit indre atlas
ImpactPress, 2021. 
- 278 sider.
Hun blev født til 
ufrihed og tvang i en 
marokkansk familie i 

Danmark, men kæmpede for at leve, 
som hun ville.

99.4 Engsig, Nadja
Engsig, Nadja: Nadja og de 170 kilo 
ImpactPress, 2021. - 300 sider.
Hudløst ærlig selvbiografi om Nadja 
Engsigs liv med svigt, smerte, sorg og 
madmisbrug.

99.4 Falch, Michael
Falch, Michael: Over 
stregen 
Gyldendal, 2021. 
- 280 sider.
Om de seneste år i 
musikerens liv, men 
også med tilbageblik til 
ungdomsårene.

99.4 Feldman, Deborah
Feldman, Deborah: Exodus 
Kristeligt Dagblad, 2021. - 385 sider.
Anden del af Deborah Feldmans 
beretning om sin opvækst i et ultraor-
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todokst jødisk miljø. Hun har nu bosat 
sig i Berlin, hvor hun eftersøger sin 
familiehistorie, mens hun forsøger at 
finde balance i rollerne som moder og 
studerende.

99.4 Frandsen, Tage 
Iversen, Kasper: Tage Frandsen
Momenta, 2021. - 291 sider.
Om kendisfrisør Tage Frandsens cele-
bre og dramatiske liv.

99.4 Frederik IX konge 
af Danmark
Frederik i flåden: 
kronprins, konge og 
søofficer
Gad, 2021. - 200 sider.
Læs her om kong 
Frederik 9.’s lange liv 

på havet og bliv en smule klogere på, 
hvad der drev ham, både som menneske 
og som regent.

99.4 Frost, A. C.
Søby, Ib: Floridas danske pioner
Løfbergs, 2021. - 363 sider.
Dramadokumentarisk fortælling om 
tomatkongen A.C. Frost (1846-1924), 
der udvandrede fra Danmark og fandt 
lykken i USA.

99.4 Garde, Hans Jørgen
Admiral Garde: karrieren, katastrofen 
og konsekvensen
Syddansk Universitetsforlag, 2021. 
- 384 sider.
Admiral Garde nåede kun at være 
forsvarschef i 124 dage, hvorefter han 
omkom i en tragisk flyulykke. Læs her 
om Gardes karriere, samt om det tragi-
ske flystyrt på Færøerne, der oprulles 
gennem politirapporter, øjenvidneskil-
dringer mv.

99.4 Grass, Günter
Weidermann, Volker: 
Duellen
Turbine, 2021. 
- 323 sider.
Glimrende dobbeltbio-
grafi om to mastodonter 
i efterkrigstidens tyske 

litteratur, forfatteren Günter Grass 
og litteraturkritikeren Marcel Reich-
Ranicki.

99.4 Grylls, Bear
Grylls, Bear: Never give up
EC Edition, 2021. - 303 sider.
Om Bear Grylls tv-show, Man vs. Wild, 
set fra hans eget synspunkt. Bogen 
giver en række uddrag fra en ekstrem 
hverdag med ekstreme præsentationer i 
et ekstremt tv program.

99.4 Grünfeld, Frida
Grünfeld, Nina F.: Frida: min ukendte 
farmors krig
Grønningen 1, 2021. - 307 sider.
Gennem omfattende research stykkes 
brikkerne sammen til fortællingen om 
forfatterens jødiske farmor, Frida, der 
levede i første halvdel af 1900-tallet. 
Et stykke familiehistorie og et historisk 
vidnesbyrd i et.

99.4 Graae, Jutta
Engholm Michelsen, 
Trine: Storfyrstinden
People’s, 2021. 
- 427 sider.
Jutta Graae med dæk-
navnet Storfyrstinden, 
spillede en afgørende 

rolle i modstandsarbejdet og som 
kontaktperson til England og Sverige 
under 2. verdenskrig.
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99.4 Hanssen, Helene
Mikkelsen, Lis: Helene Hanssen
Sprogforeningen, 2021. - 260 sider.
Om Helene Hanssen, hustru til den 
fremtrædende grænselandspolitiker 
H.P. Hanssen. Bogen kan læses af alle 
med interesse for genforeningen og 
kvindeliv omkring år 1900.

99.4 Harris, Kamala
Harris, Kamala: Det vi 
tror på 
Klim, 2021. - 315 sider.
Forhistorien om 
kvinden, der blev vice-
præsident i USA i 2021.

99.4 Haydar, Ihan
Haydar, Ihan: Pigen 
med trommestikkerne
Grønningen 1, 2021. 
- 283 sider.
Velskrevne erindringer 
om barndommen i Irak, 
flugten til Danmark og 
karrieren som trom-
meslager.

99.4 Heick, Annette
Heick, Annette: Datteren
Gyldendal, 2021. - 343 sider.
Annette Heick fortæller om sit liv, fra 
hun som barn turnerede rundt med sine 
forældre, til hun i fyrrerne fik opfyldt 
sine drømme om musik og sang.

99.4 Heister, Hans Malte Hillebert
Heister, Bodil: Jeg tæller timerne
Historia, 2021. - 171 sider.
Fortælling om modstandsmanden Hans 
Heister, som havde held til at flygte 
under briternes bombardement af 
Shellhuset.

99.4 Hjejle, Iben
Hjejle, Iben: En gylden korkprop
Politiken, 2021. - 250 sider.
En ærlig og åben Iben Hjejle fortæller 
om sin karriere som skuespiller og om 
sit privatliv.

79.71
Høgh, Lars: Der er 
antal på alt
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 309 sider. 
Lars Høgh, tidligere 
landholdsmålmand for 
Danmark, er syg med 

kræft. Læs her hans egen beretning om 
et langt liv i målet og om kampen mod 
kræften.

99.4 Hørlyk, Ulf
Hørlyk, Ulf: Akutlægens dagbog
People’s, 2021. - 239 sider.
Få historien om mennesket bag akut-
lægen, samt ikke mindst hvilke forhold 
en akutlæge arbejder under. Forhold, 
som blev ekstreme under covid-19-
pandemien og satte sine spor hos 
familien derhjemme.

99.4 Isager-Nielsen, Bent
Isager-Nielsen, Bent: I lovens navn 
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 342 
sider.
Den erfarne politiinspektør og tidligere 
chef for Rejseholdet skriver om drab, 
dilemmaer og et liv i dansk politi.

99.4 Isam B
Isam B : Fædreland
Gyldendal, 2021. - 319 sider
Rapperen Isam Bachiris fortælling om 
fædre og sønner, om musikken og om at 
finde vej mellem to kulturer.
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99.4 Jaku, Eddie 
Jaku, Eddie: Jordens 
lykkeligste mand
Memoris, 2021. 
- 206 sider.
Inspirerende erin-
dringer af holocaust-
overleveren Eddie 

Jaku, som på trods af at have oplevet 
ufattelige rædsler og mistet sin familie 
i Auschwitz, stadig opfordrer til at nyde 
hver dag og ikke lade hadet tage over.

99.4 Jansson, Tove
Karjalainen, Tuula: Tove Jansson
Turbine, 2021. - 303 sider.
Biografi om den finlandssvenske kunst-
ner og forfatter Tove Jansson, der i 
dag er verdensberømt som skaberen af 
Mumitroldene.

99.4 Joof, Hella
Joof, Hella: Hjemme-
hjælperen Ramona 
og andre englelige 
væsener og væsentlige 
engle
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 198 sider.

Livskloge fortællinger, der hylder alle 
englene iblandt os, med udgangspunkt 
i Hella Joofs liv.

 99.4 Kamptz, Gerhard von
Andersen, Jens: Gerhard von Kamptz: 
Bornholms sidste tyske kommandant
Turbine, 2021. - 238 sider.
Om mennesket, soldaten og ærkenazi-
sten Gerhard von Kamptz, som traf et 
skæbnesvangert valg om at forsvare 
Bornholm mod Sovjetunionen i 1945.

78.9061 Keld & Hilda
Tofte, Marianne: Keld & Hilda: par nr. 1
Muusmann, 2021. - 209 sider.

En fotobiografi om Keld og Hilda Heicks 
liv fra barndom til nutid.

99.4 Kessler, Linse
Linse og Didde: møgkællinger har det 
sjovere
Politiken, 2021. - 350 sider.
Bramfri samtalebog, hvor veninderne 
Linse Kessler og Didde Skjelmose, der 
er kendt fra realityshowet ”Familien på 
Bryggen”, fortæller om deres liv.

99.4 Kiefer, Anselm
Knausgård, Karl Ove: 
Skoven og floden 
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 134 sider.
Samtaler mellem den 
norske forfatter Karl 
Ove Knausgård og den 

tyske kunstner Anselm Kiefer om kun-
stens væsen og karakter.

99.4 Kierkegaard, Søren
Jacobsen, Bjarne: Kierkegaard - hver-
dagslivets psykolog
Hans Reitzel, 2021. - 259 sider.
Hvordan finder mennesket sig selv i 
et samfund, som ikke kan tilbyde klare 
svar på det grundlæggende spørgsmål: 
Hvad er meningen med tilværelsen? 
Denne indføring i Søren Kierkegaards 
psykologiske tænkning kan give en del 
af svaret.

99.94 Kirk Kristiansen slægten
Andersen, Jens: Et liv med LEGO: en 
slægtshistorie
Politiken, 2021. - 454 sider.
Spændende og fængende fortælling 
om LEGO-slægten Kirk Kristiansens 
fantastiske historie gennem 100 år.

7

99.4 Kok, Preben
Kok, Preben: Arvegods: giv visdom 
videre
Gyldendal, 2021. - 221 sider.
Den 73-årige præst og debattør Preben 
Kok giver med et kristent udgangs-
punkt sit arvegods videre til de unge 
generationer, da han mener, at gamle 
sandheder kan hindre stress.

99.4 Kouchner, Camille
Kouchner, Camille: La familia grande
Grif, 2021. - 197 sider.
En personlig beretning om en spæn-
dende opvækst i en toneangivende 
parisisk familie, som brat ændres, da 
Camille Kouchners tvillingebror fortæl-
ler hende om stedfaderens seksuelle 
overgreb på ham.

99.4 Krag, J. O.
Lidegaard, Bo: JOK: 
Jens Otto Krag - en 
biografi
Gyldendal, 2021. - 752 
sider.
Historien om Jens Otto 
Krags politiske kampe, 

magtens spil og afskeden med politik 
og den svære sidste tid.

99.4 Langballe, Anders
Langballe, Anders: Forfra
28B, 2021. - 237 sider.
Livet som journalist går stærkt, og 
stressniveauet er højt. Men da Anders 
Langballe rammes af to blodpropper i 
hjernen, må han starte forfra.

99.4 Langkilde, Hans Alfred
Langkilde, Johannes: Min fætter er 
høvding i Samoa: en opdagelsesrejse
Gyldendal, 2021. - 279 sider.
Tag på opdagelsesrejse med forfatteren 
til Samoa. Han følger sporene efter 

en slægtning, der i 1869 stak af på 
eventyr og endte som høvding på en 
paradisø.

99.4 Lassen-Kahlke, 
Sofie
Lassen-Kahlke, Sofie: 
Ramt
Gyldendal, 2021. 
- 188 sider.
Humoristiske og ærlige 
hverdagshistorier om 

livet og moderrollen, når man rammer 
de magiske 40 år.

99.4 Latrache-Qvortrup, 
Jim
Latrache-Qvortrup, 
Jim: Jim 
Gyldendal, 2021. 
- 276 sider.
Jim Latrache-Qvortrup 
blev kendt i offentlig-

heden, da han optrådte undercover som 
den falske forretningsmand Mr. James 
i Mads Brüggers dokumentarserie 
”Muldvarpen”. Her fortæller han om sit 
vilde liv fra barndommen i Holbæk til 
han møder Mads Brügger og takker ja 
til rollen som Mr. James.

99.4 Laursen, Georg
Agent for Lenin og Stalin: en dansk 
malers utrolige liv
Kristeligt Dagblad, 2021. – 348 sider.
Portræt af den danske maler Georg 
Laursen, der viste sig at være agent 
for Lenin og Stalin. Radikaliseret af 
tidens polarisering kom han til at fær-
des i hemmelige dele af det sovjetiske 
system.

99.4 Leth, Jørgen
Leth, Jørgen: Mine film
Gyldendal, 2021. - 204 sider.
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Erindringsbog, hvor Jørgen Leth tænker 
tilbage på, da han lavede sine forskel-
lige film.

99.4 Leth, Marie Gudme
Toftegaard, Kirsten: Marie Gudme Leth 
Strandberg Publishing, 2021. - 239 
sider.
Værket hylder den danske pioner i stof-
tryk, Marie Gudme Leth.

99.4 Lili
Brinkmann, Svend: Vi er det liv, vi lever
Politiken, 2021. - 210 sider.
Med inspiration i Lilis historie udfolder 
psykologen Svend Brinkmann sin enga-
gerede fortælling om, at vi som men-
nesker er forbundet og forpligtet i kraft 
af vores livstråde.

99.4 Lind, Lane
Lind, Lane: Det jeg aldrig glemmer
Koppelwrite, 2021. - 236 sider.
Skuespilleren ser tilbage på et langt og 
begivenhedsrigt liv i privaten og på de 
skrå brædder. En ærlig og indsigtsfuld 
bog om hendes op og nedture.

99.4 Margrethe II dronning af Danmark
Larsen, Thomas: Monark og menneske
Gyldendal 2021. - 399 sider.
14 beretninger om dronning Margrethes 
50 år som regent.

99.4 Margrethe II 
dronning af Danmark
Margrethe: Undervejs: 
erindringer 1940-1972
Politiken, 2021. 
- 448 sider.
Erindringsbog om 
dronning Margrethe, der 

beskriver tiden fra barndommen til og 
med hendes kroning, fortalt af dronnin-
gen selv til Tom Buk-Swienty.

99.4 Michael, Ib
Michael, Ib: De syv rejser
Gyldendal, 2021. - 151 sider.
Ib Michael ser tilbage på de til dato syv 
vigtigste rejser i sit liv. Dem, som har 
inspireret ham til at skrive, og dem, som 
har gjort ham til den, han er i dag.

99.4 Mosawi, Zeinab
Mosawi, Zeinab: Jorden 
under min mors fødder
People’s, 2021. - 317 
sider.
En fængslende fortæl-
ling om en muslimsk 
mors liv, om hendes valg 

på datterens vegne og mor og datters 
forsonende samtaler om fortiden.

99.4 Munk Povlsen, Børge
Munk Povlsen, Børge: Når Valash prop-
perne springer
Munk, 2021. - 264 sider.
64 humoristiske erindringsglimt skrevet 
som klummer af provst Børge Munk 
Povlsen og tidligere bragt i Fredericia 
Dagblad/Vejle Amts dagblad.

99.4 Neumann, Hanus 
Stanislav 
Neumann, Ariana: Da 
tiden gik i stå
Hr. Ferdinand, 2021. - 
383 sider.
Da Ariana Neumann 
bliver voksen, finder 

hun ud af, at hendes far var tjekkisk 
jøde som overlevede 2. verdenskrig. 
Hun sætter sig for at fortælle hans og 
familien Neumanns historie.

99.4 Nielsen, Britta
Ditzel, Emil Ellesøe: Britta 
People’s, 2021. - 299 sider.
I 40 år havde Britta Nielsen trofast gjort 
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tjeneste i Socialstyrelsen. Et år senere 
bliver det opdaget, at hun havde over-
ført i nærheden af 117 mio til sig selv. 
Hvordan kunne det gå så galt og hvorfor 
blev det ikke opdaget tidligere.

99.4 Nielsen, Holger K.
Nielsen, Holger K.: Det var det værd 
Momenta, 2021. - 361 sider.
Personlig beretning om politikeren 
Holger K. Nielsens politiske liv og dansk 
politik gennem 40 år.

99.4 Njor, Maise
Hostesaft for sjælen: 
bund eller resten i håret
Gyldendal, 2021. 
- 269 sider.
Komikeren Mette Lisby 
og journalisten Maise 

Njor begyndte at skrive breve til hinan-
den 22 år efter de arbejdede sammen på 
et tv-program. Det er blevet til en ærlig 
og varm bog for alle der vil være klogere 
på kvindelivet.

99.4 Nolde, Emil
Davidsen, Hans Christian: Nolde: 
maleren, der trådte ved siden af
Politiken, 2021. - 254 sider.
Kunstnerbiografi, der kulegraver fortæl-
lingen om kunstneren Emil Nolde som 
værende offer for nazismen. Forfatteren 
har i hidtil utilgængelige kilder kunnet 
konstatere, at Nolde var glødende 
nazist, og reviderer derfor efterkrigs-
tidens syn på Nolde.

99.4 Nybo, Mette Bording
Nybo, Mette Bording: Frygt ikke - elsk kun 
Gad, 2021. - 222 sider.
Viljestærk og hudløst ærlig beretning 
om at sige ja til livet og aktivt opsøge ny 
livslykke og kærlighed midt i sorgen over 
tabet af et 20-årigt kærlighedsforhold.

99.4 Obama, Barack
Renegades: born in the USA: drømme, 
myter, musik
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 303 sider.
Passionerede og reflekterende samtaler 
mellem Bruce Springsteen og Barack 
Obama om USA og livet.

99.4 Oppenhagen, Sonja
Oppenhagen, Sonja: Mit 
liv, min linedans
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 262 sider.
Biografi skrevet af den 
folkekære skuespiller 
Sonja Oppenhagen. Om 

hendes barndom, livet som balletbarn, 
skuespiller og kærligheden til hendes 
mænd og børn.

99.4 Oryé, Henrik
Oryé, Henrik: I politiets frontlinje
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 235 sider.
Kom med helt frem i politiets ”front-
linje”, hvor en ledende politimand 
fortæller om sine oplevelser fra fx 
”Opgøret med BZ’erne ved Sorte Hest” 
og terrorangrebet på Krudttønden.

79.64
Ottesen, Jeanette: Fri
Gyldendal, 2021. - 281 
sider.
Elitesvømmer Jeanette 
Ottesens hudløse ærlige 
beretning om en lang kar-
riere i svømningens tegn.

99.4 Rathsack, Thomas
Rathsack, Thomas: Attitude 
Politiken, 2021. - 207 sider.
Thomas Rathsack fortæller om sit liv, 
og specielt om sine oplevelser og udfor-
dringer som jægersoldat i Danmark og 
Afghanistan. Han videregiver sine per-
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sonlige erfaringer med positiv attitude 
og vedholdenhed.

99.4 Rebanks, James
Rebanks, James: Vores fælles arv 
Strandberg Publishing, 2021. - 255 
sider.
Forfatter og landmand James Rebank 
har med hjertet, skrevet en stille og 
velafbalanceret fortælling om at være 
landmand.

99.4 Rørth, Charlotte
Rørth, Charlotte: Med rank ryg
Bibelselskabet, 2021. - 191 sider.
Personlig bog om forfatterens moder-
skab, døde søn, overgreb, ulighed mel-
lem kønnene og ikke mindst det at være 
kvinde og kristen.

79.71
Schmeichel, Peter: One 
Politiken, 2021. 
- 403 sider.
Målmand Peter 
Schmeichel beretter om 
sin imponerende karriere 
på fodboldens absolutte 
topplan.

99.4 Schwartz, Malene
Schwartz, Malene: Kan hun selv gå 
herhen?
Grønningen 1, 2021. - 137 sider.
Biografi om en af dansk teaters folke-
kære skuespillere.

99.4 Sparre, Sixten
Lindhe, Kathinka: Sixten og Elvira: 
historien om et mord
Gad, 2021. - 219 sider.
Historien om Sixten Sparre og den unge 
Elvira Madigan fortalt af en slægtning.

99.4 Strandgaard, Charlotte
Stræk din krop mod min: breve
Gladiator, 2021. - 144 sider.
Brevveksling mellem forfatterne Char-
lotte Strandgaard og Johanne Kirstine 
Fall om et kompliceret forhold til krop-
pen, men også livet generelt.

99.4 Skibby, Jesper
Vorm, Tonny: Engang 
var jeg Jesper Skibby
Politiken, 2021. 
- 221 sider.
Åbenhjertig biografi om 
cykelrytteren Jesper 
Skibby og hans søgen 

efter at finde ind til sig selv og et 
ståsted i livet efter afslutningen på en 
imponerende karriere på de europæiske 
landeveje.

99.4 Steensen, Niels
Brandt Andersen, Jesper: Niels Stensen 
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 806 sider.
Biografi om Niels Stensen (1638-1686). 
En af Danmarkshistoriens mest bane-
brydende videnskabsmænd, der stod 
bag en lang række medicinske og geo-
logiske opdagelser, inden han vendte 
videnskaben ryggen og blev katolsk 
præst.

99.4 Terkelsen, Ulla
Terkelsen, Ulla: Øst for Paradis
Politiken, 2021. - 237 sider.
Ulla Terkelsens hjerte banker for øst-
europæerne - følg med på hendes rejse 
bag jerntæppet.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Thomsen, Søren Ulrik: Store Kongens-
gade 23 
Gyldendal, 2021. - 95 sider.
Erindringsessay fra lyrikeren Søren 
Ulrik Thomsen, der laver nedslag i peri-
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oden, hvor han flyttede med forældrene 
fra Stevns til København. Om det år og 
de refleksioner, der udgik derfra.

99.94 Trump
Trump, Mary L.: For meget og aldrig nok
mellemgaard, 2021. - 245 sider.
Donald Trumps niece, Mary Trumps 
erindringer. Hun fokuserer på de mørke 
sider af familiens historie, og på hvad 
der har skabt det kontroversielle 
magtmenneske, der endte med at blive 
præsident.

Ubbesen, Thomas
Ubbesen, Thomas: Alle 
vi børn af fru Brath 
Gyldendal, 2021. 
- 303 sider.
Thomas Ubbesen erin-
drer sin skoletid i for-
skolen og centralskolen 

i Sydthy i 1960’erne og reflekterer over 
samfundsudviklingen siden da.

99.4 Vang, Mascha
Vang, Mascha: Mascha
Politiken, 2021. 
- 285 sider.
Om Marianne Christen-
sens transformation til 
den passionerede iværk-
sætter Mascha Vang.

99.4 Verge, Marianne
Verge, Marianne: Bo Ark, Peter Sommer 
og jeg
Gyldendal, 2021. - 285 sider.
En fortælling i tre spor om poeten Bo 
Ark, musikeren Peter Sommer og hans 
kone, forfatteren Marianne Verge.

99.4 Willerslev, Rane
Willerslev, Rane: Mit magiske træ
Grønningen 1, 2021. - 179 sider.

Rane Willerslevs betragtninger og følel-
ser om fænomener i primært den danske 
natur.

99.4 Wirth, Christian f. 
Stensager, Anders Otte: 
Christian den Grusomme
Gad, 2021. - 208 sider.
Biografi om den tyske 
kriminalkommissær 
Christian Wirth, der blev 
en af hovedaktørerne 

bag nazisternes ”eutanasiprogram” 
T4, hvor man systematisk myrdede 
sindslidende og handicappede. Senere 
brugte han sine erfaringer herfra til at 
administrere udryddelseslejrene under 
”Aktion Reinhardt”.

99.4 Ypi, Lea
Ypi, Lea: Fri 
Information, 2021. -  342 sider.
Lea Ypi voksede op som en tro parti-
pioner i det kommunistiske Albanien. 
Først da det kommunistiske system kol-
lapsede efter Berlinmurens fald i 1989 
forstod hun, at intet var som hun havde 
troet.

99.4 Øvig Knudsen, Peter
Øvig Knudsen, Peter: Jeg er hvad jeg 
husker
Gyldendal, 2021. - 301 sider.
En udfoldet beretning om Peter Øvig 
Knudsens egne elektrochok (ECT) 
behandlinger og udviklingen i ECT og 
den nyeste forskning i bivirkninger. 2. 
del af ”Min mor var besat”.
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