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 99.4 Abuelaish, Izzeldin 

Abuelaish, Izzeldin: Jeg vil ikke hade : en Gazalæges rejse mod fred og 
menneskelig værdighed  

 

Den palæstinensiske læge Izzeldin Abuelaish (f. 1955) fortæller om sit barn-
dom i en flygtningelejr i Gazastriben og om tabet af sine tre døtre i 2009, da 
deres værelse blev sprængt af israelske granater. I stedet for hævn og had 
arbejder han på at skabe forsoning mellem de stridende parter 

 99.4 Alexander, Eben 

Alexander, Eben: Til himlen og tilbage : en neurokirurgs beretning om 
sin nærdødsoplevelse  

 

Som højtuddannet neurokirurg har forfatteren (f. 1953) tidligere anset nær-
dødsoplevelser for fantasi produceret af hjernen under ekstrem stress. Da 
han selv, efter at have ligget i koma på grund af meningitis, oplever fænome-
net, er han overbevist om at døden ikke er enden på vores eksistens 

 99.4 Breivik, Anders Behring 

Borchgrevink, Aage Storm: En norsk tragedie : Anders Behring Breivik 
og vejene til Utøya  

 

Om Anders Behring Breiviks (f. 1979) liv med vægt på forholdet til moderen 
og opvækstens indvirken på hans holdninger og handlinger. Med beskrivelse 
af Breiviks lancering af sit manifest og hans færden d. 22. juli 2011 

 99.4 Chapman, Marina 

Chapman, Marina: Junglepigen : den fantastiske og sande historie om 
en pige, der voksede op blandt aber  

 

Marina Chapmans beretning om hvordan hun som barn blev bortført i den 
sydamerikanske jungle, opdraget af kapucineraber, fanget af jægere, der 
solgte hende til et bordel, hvorfra hun flygtede og blev gadebarn og senere 
slave hos en kriminel familie, inden hun som teenager blev fri 

 99.4 Cohen, Leonard 

Simmons, Sylvie: I'm your man : en biografi om Leonard Cohen  

 
Om den canadiske sanger og forfatter Leonard Cohens (f. 1934) liv og karri-
ere fra barndommen i Montreal til hans entré i litteraturen og musikkens ver-
den, herunder hans engagement i jødisk kultur, hans optagethed af kristent 
billedsprog og hans fordybelse i buddhismen 



 99.4 Davidsen, Ida 

Davidsen, Ida: Burgøjser  

 

Selvbiografi af smørrebrødets ukronede dronning Ida Davidsen (f. 1937), der 
fortæller sin historie fra hun som ung i 1950'erne og 1960'erne rejser jorden 
rundt i smørrebrødets navn for derefter at føre familiens forretning videre 

 99.4 Dinesen, W. 

Buk-Swienty, Tom: Kaptajn Dinesen: Bind 1: Ild og blod.  

 

Dokumentarisk fortælling om aristokraten, krigeren, jægeren, politikeren og 
forfatteren Wilhelm Dinesen (1845-1895), også kaldet Boganis.  
Om den unge Wilhelm Dinesens opvækst på Katholm Gods, hans vilde færd 
fra slaget ved Dybbøl den 18. april 1864 til de store europæiske slagmarker 
som kaptajn i den franske hær i krigen mod Tyskland 1870-1871 og som 
øjenvidne til borgerkrigen, Pariserkommunen 

 99.4 Dorph-Petersen, Jes 

Dorph-Petersen, Jes: Dorph - historier fra den anden side  

 

Jes Dorph-Petersens (f. 1959 ) personlige beretning om sin opvækst, sit ar-
bejde på TV2 som nyhedsvært, men også om livet bag skærmen og om de 
op- og nedture han har haft 

 

 99.4 Dumas, Thomas-Alexandre 

Reiss, Tom: Den sorte greve : Napoleons rival og den virkelige greve af 
Monte Cristo  

 

Hovedpersonen er forfatteren Alexandre Dumas' far, Thomas-Alexandre 
(Alex) Dumas (1762-1806), der gjorde karriere som general og hærfører un-
der den franske revolution. Hans baggrund er ikke almindelig, for Alex Du-
mas' mor var sort og slave på Haiti, hvor hun fandt sammen med Alex' far, 
der var fransk og adelig 

 99.4 Fallada, Hans 

Fallada, Hans: I mit fremmede land : fængselsdagbog 1944  

 

Forfatteren (f. 1893) beretter om de mange kompromisser og indrømmelser 
alle blev underlagt naziregimet i Det Tredje Riges tid. Hans Fallada blev i 
september 1944 fængslet. Her skrev han, trods konstant overvågning, denne 
dagbog, som det lykkedes ham at smugle ud 



 99.4 Furcy 

Aïssaoui, Mohammed: Sagen om slaven Furcy : en beretning  

 

Den unge slave Furcy (f. 1786) fra en fransk koloni i Det Indiske Ocean læg-
ger i 1817 sag an for at få sin frihed. Der skal gå 27 lange år med retssager 
og tvangsarbejde, før han endelig får rettens ord for, at han er en fri mand 

 99.4 Gershwin, George 

Rasmussen, Karl Aage: Alle farver, alle sjæle - George Gershwin  

 

Om den amerikanske komponist George Gershwins (1898-1937) liv og mu-
sik, og om tyngdepunktet i hans karriere, der lå i musikteatret, Broadway, 
Hollywood, penge og berømmelse, samt i kærligheden til genren musical 
comedy 

 99.4 Glistrup, Mogens 

Glistrup, Anne-Marie: Mogens Glistrup  

Bind 1: Fra Bornholm til Folketinget : en biografi - 1926-1973.  

 

Portræt af såvel privatpersonen som advokaten, provokatøren og politikeren 
Mogens Glistrup (1926-2008) 

 99.4 Grunwald, Morten 

Min tid i gule sokker  

 

Morten Grunwald (f. 1934), hele Danmarks Benny, deler ud af anekdoter og 
erindringer fra livet som markant medlem af Olsen-Banden fra den første film 
i 1968 til den sidste - nummer 14 af slagsen - 30 år senere 

 99.4 Helmrich, Eberhard 

Schmalz-Jacobsen, Cornelia: To træer i Jerusalem  

 

Cornelia Schmalz-Jacobsens (f. 1934) erindrerer sin barndom og sin families 
liv i Hitlers Tyskland i 30'erne og 40'erne og beskriver især sine forældre, 
Eberhard og Donata Helmrich modige indsats for at redde jødiske medbor-
gere fra Naziregimet 



 99.4 Hergel, Benedicte 

Barfoed, Niels: Benedicte - en skæbne  

 

Om Benedicte Hergels (1923-1973) liv og skæbne herunder ægteskabet 
med Louisianas stifter Knud W. Jensen, hendes ulykkelige forelskelse i sin 
mands bedste ven, digteren Thorkild Bjørnvig, hendes bekendtskab med Ka-
ren Blixen og indblik i det toneangivende miljø omkring det litterære tidsskrift 
Heretica 

 99.4 Højmark, Pernille 

Højmark, Pernille: Først nu forstår jeg intet  

 

Skuespilleren, sangeren og forfatteren Pernille Højmarks (f. 1960) erindringer 
om sin opvækst og unge år - med fest, druk, svigt og kærlighed. Desuden 
fortæller hun om rejser til Sydamerika og Afrika, som hun tog på i 2013, lige 
efter sin skilsmisse 

 99.4 Jensen, Lars 

Jensen, Lars: En forfærdelig mand  

 

Lars Jensen (f. 1971) fortæller om drabet på sin far, og om sin løbebane fra 
ungdomskriminel, over flere fængselsophold til medlemsskabet af Hells An-
gels, og om hvordan han kommer ud af det kriminelle miljø og etablerer en 
bedemandsforretning 

 99.4 Juhl, Finn 

Rømer, Mike: Finn Juhl & Onecollection  

 

Om møbelarkitekten Finn Juhls (1912-1989) virke som møbelformgiver, samt 
om det danske møbelfirma Onecollections relancering af hans design 

 99.4 Kieler, Jørgen 

Hermansen, Tom: Før jeg siger farvel : samtaler med modstandsman-
den Jørgen Kieler  

 

Om Jørgen Kieler (f. 1919), der som modstandsmand blev arresteret i 1944 
og sendt til koncentrationslejren Porta Westfalica. En status over krigens og 
efterkrigstidens personlige omkostninger - men også om kærlighed og bro-
derskab i modstandskampen 



 99.4 Khader, Naser 

Khader, Naser: Bekendelser fra en kulturkristen muslim  

 

Indhold: Mine to huse ; Islams hus (Min barndoms islam ; Islams mange reg-
ler ; Tilgivelse og straf ; Skaber og skabning ; Tendenser i islam) ; Kristen-
dommens hus (Kristendommens udspring ; Jerusalem - hvor det hele be-
gyndte ; Påske og Paulus ; Kristendom i Syrien ; Kristendom i Danmark ; Sy-
net på Gud og Jesus ; Danskernes tro ; Den kulturkristne mentalitet) ; Plads 
til forbedringer (Problemer med islam i dag ; Hvad muslimer kan lære af de 
kristne) ; Religiøs balance 

 99.4 Kjærsgaard, Pia 

Kjærsgaard, Pia: Fordi jeg var nødt til det  

 

Grundlæggeren af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaards (f. 1947) beretning om 
livet som privatperson såvel som politiker med stor indflydelse på dansk poli-
tik 

 

 99.4 Kluge, Thomas 

Fønss, Thyge Christian: Thomas Kluge : portrætter af Kongehuset  

 

Præsentation af maleren Thomas Kluges store portræt af den danske konge-
familie samt præsentation af fem enkeltportrætter af kongefamiliens medlem-
mer 

 99.4 Kühlmann, Lone 

Kühlmann, Lone: I medgang og medgang : erindringer 1945-1967  

 

Journalist, foredragsholder og forfatter Lone Kühlmanns (f. 1945) erindringer 
fra barndomsårene og ungdomsårene. Om det at vokse op i København i 
1950'erne, samfundet og den tids rollemønstre, kønsroller og indplaceringer 
på den sociale rangstige 

 99.4 Langberg, Jesper 

Langberg, Jesper: Ikke et sekund spildt  

 

Skuespilleren Jesper Langbergs (f. 1940) erindringer om sin opvækst og fa-
milie, og ikke mindst om de professionelle sejre og private ofre et liv i skue-
spillets tjeneste fører med sig 



 99.4 Lilleør, Kathrine 

Lilleør, Kathrine: Kærlighed er : fortællinger fra mit liv  

 

Præsten Kathrine Lilleør (f. 1964) fortæller om sine egne oplevelser med 
kærligheden og om de modsatrettede følelser som vrede, mistillid og svigt, 
og bruger dem som en slags illustration til fortolkning af evangelierne 

 99.4 Mahmoody, Mahtob 

Mahmoody, Mahtob: Forfulgt : en datters gribende historie om had, 
vold, frygt - og kærlighed  

 

Mahtob Mahmoody (f. 1979) fortæller om sin oplevelse af begivenhederne 
der beskrives i Ikke uden min datter, hvor hun og moderen Betty Mahmoody 
bortføres til Iran og efter halvandet års fangenskab flygter tilbage til USA, 
hvor de lever i konstant angst for faderens forfølgelse 

 99.4 Misjtjenko, Lev 

Figes, Orlando: Lov mig, at du kommer tilbage : en sand beretning om 
kærlighed og overlevelse i Gulag  

 

Brevveksling mellem Lev og Svetlana Misjtjenko i perioden 1946-1954. Tu-
sindvis af breve, der smugles ud og ind af Gulag, fortæller i et omhyggeligt 
udviklet kodesprog om Levs oplevelser, frustrationer og tanker i lejren og om 
kærligheden mellem de to 

 99.4 Moran, Caitlin 

Moran, Caitlin: Kunsten at være kvinde  

 

Humoristisk og med udgangspunkt i sine egne erindringer diskuterer Caitlin 
Moran (f. 1975) hvad det vil sige at være kvinde og feminist 

 99.4 Mygind, Peter 

Mygind, Peter: Myginds mission : der findes ikke onde mennesker  

 

Peter Mygind (f. 1963) fortæller om, hvordan overfald på hans søn blev ud-
gangspunktet for tv-programmet Myginds Mission, der handler om at be-
kæmpe mobning. Men også om hans tanker om forældreskab og om at ska-
be kærlighed, fællesskab og socialt ansvar i forskellige sammenhænge 



 99.4 Napoléon I (kejser af Frankrig) 

Forrest, Alan: Napoleon  

 

Portræt af den franske kejser Napoléon I (1769-1821) og om hvordan det 
lykkedes en korsikansk advokatsøn at blive den mest magtfulde mand i Eu-
ropa ved at bruge tidens medier til at fastholde magten og skabe sig selv 
som levende legende 

 99.4 Nielsen, Svend Otto 

John - frihedskæmper og charmør  

 

Om Svend Otto Nielsen (f. 1908), der som frihedskæmper og modig sabotør i 
modstandsgruppen Holger Danske, gik under navnet John. Den 9. december 
1943 blev han taget til fange af Gestapo og blev, hårdt såret og uden be-
handling, anbragt i Vestre Fængsel. Knapt 5 måneder senere blev han hen-
rettet i Ryvangen 

 99.4 Samuelsen, Anders 

Samuelsen, Anders: Comeback Kid  

 

Anders Samuelsen (f. 1967) beretter om sin politiske karriere, om de begi-
venheder, der førte til dannelsen af Ny Alliance, de mange uoverensstem-
melser i partiet, opløsningen og ændringen til Liberal Alliance. Samt om op-
væksten, de familiemæssige forhold og starten på hans politiske engage-
ment 

 99.4 Thisted, Karen 

Thisted, Karen: Så skal der leves!  

 

Journalist og forfatter Karen Thisted (f. 1946) fortæller gennem en række 
erindringsglimt om sit til tider fortumlede liv, om kærlighed, skilsmisser, tab af 
nære venner og om arbejdet som den største glæde og drivkraft 

 99.4 Yousafzai, Malala 

Yousafzai, Malala: Jeg er Malala : pigen, der kæmpede for uddannelse 
og blev skudt af Taleban  

 

Malala Yousafzai (f. 1997) fortæller om, hvordan hun kæmpede for pigers ret 
til skolegang i Pakistan, og af den grund blev skudt i hovedet af Taleban 


