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99.4 Ancher, Helga
Davidsen, Susanne: Helga Ancher
Kle-art, 2021. - 120 sider.
Bliv klogere på kunstneren Helga 
Anchers liv i denne skønne bog om 
opvæksten i Skagen som datter af det 
berømte kunstnerpar Anna og Michael 
Ancher. 

79.78
Axelsen, Viktor: 
Vindervilje
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 295 sider.
Sportsbiografi om 
Danmarks måske mest 
unikke sportsmand, 
badminton-kongen 
Viktor Axelsen.

99.4 Bono
Bono: Surrender: 
40 sange, én historie
Kristeligt Dagblad, 
2022. - 593 sider.
Selvbiografi fra Paul 
David Hewson, verdens-
kendt som sangeren 

Bono, i det legendariske irske rockband 
U2. Bono skriver for første gang om sit 
bemærkelsesværdige liv.

99.4 Beauvoir, Simone de
Beauvoir, Simone de: En velopdragen 
ung piges erindringer
Gyldendal, 2022. -  443 sider.
Ny oversættelse af Simone de Beau-
voirs første memoirer, der skildrer 
hendes liv fra den tidligste barndom og 
opvæksten som en del af Paris’ velha-
vende borgerskab.

99.4 Bohr, Niels
Koldbye, Charlotte: Niels Bohr - det 
beskedne geni

Lindhardt og Ringhof, 2022. - 359 sider.
Et dybdegående portræt af den danske 
atomfysiker og Nobelprismodtager, 
Niels Bohr.

99.4 Bundgaard, Poul
Wendt Jensen, Jacob: Meget mere end 
Kjeld fra Olsen Banden
Format, 2022. - 304 sider.
Velskrevet og spændende biografi om 
Poul Bundgaard, hvor man kommer bag 
facaden på den folkekære skuespiller 
og lærer mennesket at kende.

99.4 Bøving, Charlotte
Til døden os skiller
Grønningen 1, 2022. - 275 sider
En personlig og livskærlig bog af Char-
lotte og Christina Bøving, som tør tale 
om døden, selvom de selv kæmper med 
livets store spørgsmål.

99.4 Christensen, 
Martha
Lassen, Linda: Martha 
Christensen - de stille 
eksistensers stemme
Hovedland, 2022. 
- 239 sider.
Martha Christensen, 

var en af de mest læste forfattere i 
Danmark før år 2000. Mange husker 
hendes bøger om udsatte mennesker.

99.4 Costello, Elvis
Jørgensen, Karsten: Elvis Costello 
mellemgaard, 2022. - 346 sider.
Album for album fortælles den forry-
gende historie om Elvis Costellos kar-
riere, der strækker sig over seks årtier 
og mere end 30 studieplader.

99.4 Dahl Andersen, René
Dahl Andersen, René: Helhjertet
Grønningen 1, 2022. - 366 sider.
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En politibetjent fortæller helt hudløst 
og helhjertet om karrieren fra 1998 til 
skæbnesvangre 2016, hvor han idøm-
mes 6 måneders ubetinget fængsel for 
tyveri og hæleri af kostbare lamper fra 
sin arbejdsplads.

99.4 Damgaard, Mikkel 
Frey
Damgaard, Mikkel Frey: 
Fiskejournal 
Gad, 2022. - 247 sider.
Mikkel Frey Damgaard 
fortæller om sin pas-

sion for lystfiskeri, blandet med over-
vejelser om livet og eksistensen. Bogen 
henvender sig både til læsere af nyere 
dansk litteratur, men også fiskeri-
interesserede.

99.4 Dissing, Povl
Jepsen, Jens Folmer: Dissing
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 406 
sider
Biografi om sangeren Povl Dissing 
(1938-2022) der ubesværet bevægede 
sig mellem et utal af musikalske stil-
arter og nød en respekt som få andre i 
dansk musikhistorie.

99.94 Dreyer
Hughes, Adrian: Mors 
dreng: erindringer om 
familien Dreyers magt 
og millioner
Gyldendal, 2022. 
- 351 sider.
Da Adrian Hughes’ mor 

dør, efterlader hun sig et afskedsbrev, 
hvori hun tilsviner sine sønner - bort-
set fra yndlingen Adrian. For at komme 
tættere på en forklaring på morens 
problematiske væsen, dykker Adrian 
Hughes i denne bog ned i sin families 
historie.

99.4 Elbæk, Uffe
Elbæk, Uffe: Et liv
Ti Vilde Heste, 2022. - 541 sider.
Frontløber, kaospilot, kulturminister, 
politiker, leder, partistifter og meget 
mere. Uffe Elbæk har aldrig været 
bange for at skille sig ud fra mængden 
og fortæller ærligt om et liv ud over 
det sædvanlige.

99.4 Eldrup, Anders
Hegelund, Susanne: Anders Eldrup – 
samfundsreformator
Gyldendal, 2022. - 448 sider.
Portræt af den tidligere departements-
chef, direktør for DONG og nu klimafor-
kæmper, Anders Eldrup.

99.4 Ellesøe Hansen, Ernst
Ellesøe Hansen, Ernst: En overlever
Olga, 2022. - 117 sider.
Læs den fantastiske historie om Ernst 
Ellesøe Hansen, der i 1944 blev ar-
resteret af den tyske besættelsesmagt 
og deporteret til tvangsarbejde i Tysk-
land for i maj 1945 at blive sendt hjem 
med de hvide busser.

99.4 Erler, Heinz 
Min morfars hemme-
ligheder: brevene fra 
anden verdenskrig
Kristeligt Dagblad, 
2022. - 279 sider.
Tankevækkende og per-
sonlig fortælling, hvor 

Peter Nejsum undersøger sin tyske 
morfars pludselige selvmord i 1987. 
Det bliver en rejse tilbage til tiden i 
Nazityskland, og efterhånden som hans 
liv optrevles, stiller det morfaren i et 
helt nyt lys.
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99.4 Fogh Rasmussen, 
Anders
Fogh Rasmussen, 
Anders: At træde i 
karakter
Gyldendal, 2022. 
- 395 sider
Anders Fogh Rasmus-

sens første erindringsbog handler om 
hans barndom og ungdom og det, der 
formede hans liv som politiker og men-
neske.

99.4 Frank, Niels
Frank, Niels: Fanden tage dig: beret-
ning om et kvindedrab
Gyldendal, 2022. - 390 sider.
Forfatter Niels Frank fortæller nøgternt 
om mordet på sin søster, Elin, som i 
2021 blev skudt på klos hold af sin 
eksmand.

99.4 Geirmund Helskind
Bergsveinn Birgisson: 
Den sorte viking
Gyldendal, 2022. 
- 431 sider.
Myter og legender 
om den sorte viking 
Geirmund Helskind, 

der levede på Island i 800-tallet. For 
læsere af sagaer og krøniker.

99.4 Haitiwaji, Gulbahar
Haitiwaji, Gulbahar: Fange nummer 9
Grønningen 1, 2022. - 229 sider.
Om en uigurisk kvindes ydmygende og 
umenneskelige ophold i en kinesisk 
genopdragelseslejr.

99.4 Hussein, Mellissa
Hussein, Mellissa: Fanget i familien 
Grønningen 1, 2022. - 302 sider.
I 2018 bliver Ari Hussein skudt og 
dræbt under en bandekrig. I denne bog 

beskriver hans søster familiens barske 
historie og de begivenheder, der gik 
forud for brorens død.

99.4 Haarder, Bertel
En frygtløs tænker: Bertel Haarder
Gyldendal, 2022. - 420 sider.
Erindringsbog om den erfarne politiker 
Bertel Haarders liv og karriere. Bogen 
beskriver kronologisk Haarders livsvalg 
og hans bestræbelser på at få privatliv, 
politik og højskoleengagement til at 
hænge sammen.

99.4 Jensen, Bent 
Jensen, Bent: 
Modløber 
Gyldendal, 2022. 
- 356 sider.
Den kendte historiker 
Bent Jensens erin-
dringer. Han skildrer 

sit livsforløb med opvæksten i et 
indremissionsk miljø i Kjellerup og rol-
len som historiker og debattør omkring 
den kolde krig. Hans holdninger har 
ofte delt vandene, men har haft stor 
betydning.

99.4 Jensen, Henning 
Jensen, Henning: En skidt knægt
Gyldendal, 2022. - 327 sider.
En velskrevet, ærlig og rørende biografi 
om hvordan vores opvækst er define-
rende for vores liv, men også om hvor-
dan ting kan ændres med tiden. Skrevet 
af skuespiller Henning Jensen.

79.71
Jensen, John: Faxe
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 349 
sider.
Historien om John Faxe Jensens kar-
riere som fodboldspiller, træner og 
assistenttræner.
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99.4 Kaddu Rasmussen, 
Carolyne 
Kaddu Rasmussen, 
Carolyne: Hovedet i 
himlen og fødderne på 
jorden
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 198 sider.

Melvin Kakoozas mor Carolyne Kaddu 
Rasmussen beskriver i denne bog sin 
opvækst i Kenya, og hvordan hun kom 
til Danmark med små børn og måtte 
starte helt forfra.

99.4 Khokhar, Philip
Khokhar, Philip: 
Rød nat: otte år i Kina
Politiken, 2022. 
- 357 sider.
DR’s Asien-korrespon-
dent Philip Khokhar har 
skrevet et interessant 

og personligt værk om tilværelsen i 
Kina op til og under corona.

99.4 Krog, Julie-Elsebeth Johannesen
Krog, Julie-Elsebeth Johannesen: 
Ring til en voksen - jeg er nogens mor
Politiken, 2022. - 247 sider.
Et humoristisk blik på graviditet og den 
første tid med baby. Bogen kan læses 
af alle, der snart skal være, eller lige 
er blevet, forældre.

99.4 Ladegaard Erichsen, Frank
Ladegaard Erichsen, Frank: Udsigt fra 
en malkeskammel
Politiken, 2022. - 279 sider.
Frank Erichsen fra Kastaniegården 
reflekterer tankevækkende om livets 
gang og tidens klimaproblematikker. De 
bedste tanker tænkes, når han malker 
sin ko.

99.4 Lahme, Julia
Lahme, Julia: Det er 
bare en fase 
People’s, 2022. 
- 329 sider.
Julia Lahmes søn 
fylder 13 år og foran-
dringen fra barn til 

teenager er ikke til at tage fejl af. 
Anden del af ”Hvor lagde jeg babyen?”

99.4 Lehmann, Inge
Strager, Hanne: Skyggezone
Gyldendal, 2022. - 320 sider.
Inge Lehmann er måske en af vores 
største og mest oversete geofysikere 
herhjemme. Hun var med til at grund-
lægge seismologien og fremlagde som 
den første den hypotese at Jorden 
havde en fast indre kerne.

99.4 Leth, Kristian
Leth, Kristian: En vej ud af tågen
Gladiator, 2022. - 156 sider.
Erindringsessay om historiefortælling, 
faderskab, savn og at finde frem til sin 
egen historie og følelser.

99.4 Leth, Kristian
Leth, Kristian: En tid 
med mirakler
Gladiator, 2022. 
- 135 sider.
2. del af ”En vej ud af 
tågen”. Begavet erin-
dringsbog med tanker, 

observationer og sågar drømme. 
Skrevet som var det en dagbog.

99.4 Levy, Deborah
Levy, Deborah: Ting jeg ikke vil vide
Vinter, 2022. - 141 sider.
En livskrise tvinger Deborah Levy i ek-
sil på en ø, hvorfra hun reflekterer over 
sit liv, både som forfatter og kvinde.
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99.4 Levy, Deborah
Levy, Deborah: Livets omkostninger
Vinter 2022. - 153 sider.
2. del af ”Ting jeg ikke vil vide”. Hvad 
sker der, når man mister sig selv og skal 
forsøge at finde en mening med livet?

99.4 Lewis, C. S.
Aallmann, Thomas Østergaard: 
C.S. Lewis
ProRex, 2022. - 334 sider.
Biografisk introduktion til C.S. Lewis’ 
liv og forfatterskab, med fokus på de 
tanker om kristendommen, han blev be-
rømt for at formidle med uhørt klarhed.

99.4 Manning, Chelsea
Manning, Chelsea: 
README.txt
Information, 2022. - 
325 sider.
Erindringer af Chelsea 
Manning, tidligere ame-
rikansk soldat, whistle-

blower og en af de vigtigste aktivister i 
den digitale tidsalder.

99.4 Margrethe II dronning af Danmark
Juhl, Helle: Skal man neje
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 290 sider.
Personlige fortællinger om Dronning 
Margrethe II i anledning af hendes 50-
års regentjubilæum.

99.4 Margrethe II dronning af Danmark
Laura, Heidi: En dronnings smykke-
skrin
Politiken, 2021. - 237 sider.
En unik bog, der ikke blot fortæller hi-
storien om Dronningens private smyk-
ker, men også om Dronningens rejse 
fra hun som ung overtog kronen fra sin 
far, til hun i 2022 kan fejre sit 50-års 
jubilæum. Med Dronningens egne kom-
mentarer til de forskellige smykker.

99.4 Michael, Ib
Michael, Ib: Logbog ved 
rejsens afslutning
Gyldendal, 2022. 
- 319 sider.
Forfatteren Ib Michael 
beskriver sit usæd-
vanlige og eventyrlige 

liv. Indeholder kapitler fra Thailand 
i vinteren 2022 og kapitler om de 
største begivenheder i hans fortid, om 
de vigtigste venskaber/relationer og 
filosoferen over livet.

99.4 Mikkelsen, Ejnar
Mikkelsen, Ejnar: Farlig tomandsfærd
Gyldendal, 2022. - ny udvidet og il-
lustreret udgave. - 350 sider.
Den dramatiske beretning om en farlig 
slæderejse og tre års overvintring i 
ensomhed på Alabama-ekspeditionen i 
Grønland 1909-1912.

99.4 Morris, Heather
Morris, Heather: 
Historier om håb: 
at finde inspiration i 
hverdagens liv
Aronsen 2022. 
- 333 sider.
Den internationale best-

sellerforfatter, Heather Morris, beretter 
om de mest skelsættende oplevelser i 
sit liv. Fx mødet med Lake Sokolov, der 
var tatovør i Auschwitz, og hvis historie 
blev udgangspunkt for Morris’ roman 
”Tatovøren fra Auschwitz”.

99.4 Mynster, Rosalinde
Mynster, Rosalinde: Min fars stemme
Gyldendal, 2022. - 307 sider.
Biografisk fortælling med afsæt i 
Rosalindes tanker og følelser, da 
faderen, skuespilleren Søren Spanning, 
bliver alvorligt syg. Samtidigt er det 



8

en historie om at vokse op i et kreativt, 
nogle gange excentrisk, skuespillermiljø.

79.66 
Mørkøv, Michael: Min vej
Turbine, 2022. - 344 sider.
Fortælling om hvordan en af de ypper-
ste hjælperyttere i den professionelle 
cykelsport, Michael Mørkøv, hjælper 
diverse stjerner til sejre i den vanvittige 
farlige slutspurt.

99.4 Nielsen, Peter A.G.
Nielsen, Peter A. G.: 
Rødvin & memoirer
Politiken, 2022. 
- 359 sider.
Fra opvæksten i Skjern, 
over kollektivet i Århus 
og videre til de store 

musikscener og status som en af de helt 
store i dansk musik. Peter A.G fortæller 
ærligt om sin musikkarriere.

79.66
Pedersen, Mads: 
Mads P - væddeløber 
og verdensmester
Politiken, 2022. 
- 295 sider.
Biografi om Danmarks 
første verdensmester i 

professionel landevejscykling Mads 
Pedersen. Man får insiderviden om op- 
og nedture i den barske cykelverden.

99.4 Petersen, Knud 
Petersen, Knud: Dengang da jeg var 
pige
Ti Vilde Heste, 2022. - 272 sider.
Vellykket og vigtig udgivelse om Knud 
Petersen og hans liv i det homoseksu-
elle arbejderklassemiljø i 1910’erne og 
1920’erne.

99.4 Petersen, Mogens Amdi
Skyum-Nielsen, Rune: Amdi bliver til
Politiken, 2022. - 415 sider.
Biografi om læreren og ungdoms-
oprøreren Mogens Amdi Petersens 
ungdomsår. Amdi er berømt og berygtet 
for skolekonceptet Tvind med udgangs-
punkt i banebrydende pædagogiske 
principper.

99.4 Petersen, Mogens Amdi
Tygesen, Peter: Amdi og Tvind: Bind 1: 
Iværksætteren
Gad, 2022. - 432 sider.
Om den kontroversielle skikkelse 
Mogens Amdi Pedersen, der startede 
fællesskabet og kollektivet Tvind. 
Biografien fokuserer navnlig på den 
unge Amdi og hans evne til at tiltrække 
mennesker omkring sig i radikale og 
kreative fællesskaber.

99.4 Petersen, Wilfred
Bundgård Christensen, 
Claus: Følg Wilfred
Gyldendal, 2022. 
– 398 sider.
Portræt af Wilfred 
Petersen, der var en del 
af den nazistiske sub-

kultur i mellemkrigsårenes Danmark 
og lederen af partiet NSP.

99.4 Petterson, Per
Petterson, Per: Mit Abruzzo: journal 
29.1-18.7. 2021
Batzer, 2022. - 397 sider.
Det sidste halve år op til han fylder 69 
gør den norske forfatter Per Petterson 
dagbogsnotater fra sin bolig på landet. 
Han skriver om sine faste rutiner, men 
mest om det der falder ham ind, og det 
bringer læseren vidt omkring.
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99.4 Putin, Vladimir
Gessen, Masha: Manden 
uden ansigt 
Gutkind, 2022. - 447 sider.
Kritisk portræt af 
Ruslands præsident, 
Vladimir Putin. Bogen 
kan læses af alle med 
interesse for Ruslands 
politiske system.

99.4 Rasmussen, 
Halfdan
Sommeren 38: Halfdan 
Rasmussens og Tage 
Laus dagbøger
Gad, 2022. - 230 sider.
Samlet værk med 

Halfdan Rasmussens og hans kammerat 
Tage Laus dagbogsoptegnelser fra som-
meren 1938, hvor de rejste fra Køben-
havn til den spanske grænse på tandem.

99.4 Sabroe, Peter
Voss, Erik: Peter Sabroe: de fattiges 
værner og de riges ris
Hovedland, 2022. - 398 sider.
Om Peter Sabroes liv og hans store 
politiske betydning. Han blev kendt 
som forkæmper for de fattiges liv og 
rettigheder. Som journalist og fore-
dragsholder spiddede han borgerskabet 
og deres foragt for de fattige og svage i 
samfundet.

99.4 Schlüter, Anne Marie Vessel
Schlüter, Anne Marie Vessel: På skrå 
brædder og bonede gulve
Gyldendal, 2022. - 307 sider.
Den tidligere førstedame og balletdan-
ser, Anne Marie Vessel Schlüter, beret-
ter om sit spændende liv.

99.4 Schultz Jørgensen, Per
Schultz Jørgensen, Per: Vendepunkter
Kristeligt Dagblad, 2022. - 141 sider.
Nedslag i egen historie og dannelses-
proces fra en vigtig humanistisk stemme 
i samfundsdebatten, der her fortæller 
hvordan han er nået frem til en kombi-
nation af det biologiske, filosofiske og 
psykologiske i sit adfærdspædagogiske 
arbejde.

99.4 Smith, Will
Smith, Will: Will
Memoris, 2022. - 446 sider.
Selvbiografi af en af de mest berømte 
amerikanske filmskuespillere, Will 
Smith, som fortæller om sit liv, opvækst 
og familie samt om sin metier i film-
branchen.

99.4 Stentoft, Aage
Wendt Jensen, Jacob: 
Revykongen Aage 
Stentoft
People’s, 2022. 
- 398 sider.
Biografi om komponisten 
og revymanden Aage 

Stentoft, der stod bag en perlerække af 
musikalske landeplager fra revyernes 
storhedstid.

99.4 Tantholdt, Rasmus
Tantholdt, Rasmus: 
65 dage i Ukraine
28B, 2022. - 331 sider.
Kom med ind i maskin-
rummet og oplev livet 
som reporter på nær-
meste hold, når Rasmus 

Tantholdt beretter om sine dramatiske 
oplevelser i Ukraine lige efter Ruslands 
invasion.
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99.4 Thyssen Hansen, 
Asbjørn
Thyssen Hansen, 
Asbjørn: Livvagt
Politiken, 2022. 
- 292 sider.
I 1976 fik dansk politi sit 
første bodyguardhold. 

Læs her om Asbjørn Thyssen Hansen, 
der har været med fra starten og har be-
skyttet politikere, kulturpersonligheder 
og kongelige.

99.4 Tolkien, J. R. R.
Clemmensen, Casper: Tolkien og det 
mytiske Jylland
Hovedland, 2022. - 232 sider.
Er der forbindelser mellem den berømte 
forfatter J.R.R. Tolkiens (1892-1973) 
storværk ”Ringenes Herre”, danske 
myter og dansk jernalderhistorie? 
Historikeren Casper Clemmensen har 
bekræftende svar i sin bog, som er for 
den litteratur- og kulturhistorisk inte-
resserede.

99.4 Trump, Donald J.
Haberman, Maggie: 
Blændværk
Gutkind, 2022. 
- 671 sider.
En fortælling om Donald 
Trumps fremgang og 
USA’s fald og et portræt 

af den mand, der formåede at vende 
op og ned på USA’s politiske landskab. 
Skrevet af Maggie Haberman, som er 
Donald Trumps erklærede fjende blandt 
journalister.

79.2
Werner, Jens: Dansen 
blev min redning 
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 223 sider.
Tidligere verdensmester 
i standarddans og dom-
mer i Vild med dans 

Jens Werner beretter om et liv fyldt 
med vilje og kærlighed.
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