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Vi har tit en holdning til dem, lige meget hvor på 
de politiske fløje de er placeret. Vi har samlet 12 
biografier om danske politikere, så du kan blive 
lidt klogere på hvem der styrer og har styret vores 
land.



99.4 Bjerregaard, Ritt
Ritt - erindringer
af Ritt Bjerregaard:  

Ritt Bjerregaards (f. 1941) skildring af 
sin barndom og opvækst på Vesterbro i 
1940’ernes og 1950’ernes København. Om 
forældrene, uddannelsen til lærer, faglige og 
politiske aktiviteter og om ægteskabet set i 
lyset af en tid med store forandringer og op-
brud samt om indledningen af den politiske 
karriere med opstillingen til Folketinget .

99.4 Jakobsen, Mimi
Vendepunkter
af Mimi Jakobsen: 

Mimi Jakobsens (f. 1948) fortælling om det 
politiske liv bag kulisserne, om de mange 
op- og nedture samt om hendes opvækst i 
Gladsaxe med sin kendte far Erhard Jakob-
sen (1917-2002).



99.4 Frederiksen, Mette
Mette F
af Bent Winther: 
Historien om den socialdemokratiske 
formand og statsministerkandidat Mette 
Frederiksen (f. 1977), der som arbejder-
klasse i fjerde generation opfattes som 
personificeringen af den socialdemokratiske 
sjæl. Men giver det mening at tale om et 
klassisk Socialdemokrati, og hvad blev der 
af oprøret? 

99.4 Elbæk, Uffe
Vejen til noget andet – Uffe 
Elbæks liv
af Stig Andersen: 

Portræt af politikeren Uffe Elbæk (f. 1954), 
om opvæksten i den jyske højskoleverden, 
det sociale engagement, grundlæggelsen af 
Kaospilotuddannelsen og partiet 
Alternativet.



32.7
Viljen til at lede
af Anders Fogh Rasmussen: 
 
Anders Fogh Rasmussens (f. 1953) person-
lige stillingtagen til det amerikanske 
præsidentvalg og de svære politiske 
beslutninger i sin tid som statsminister og 
om møderne med George W. Bush, Tony 
Blair og Barack Obama med historiske 
paralleller til Truman, Kennedy og Reagan.

99.4 Møller, Per Stig
Dage og kampe – erindringer:  
af Per Stig Møller: 
 
Per Stig Møller (f. 1942) fortæller om sit 
virke som politiker, forfatter og kultur-
debattør. 
Om kulturkampen i 1970’erne, 
sikkerhedspolitikken i 1980’erne og om 
Det Konservative Folkepartis udvikling fra 
1950’erne og frem. Og om tilværelsens 
mørkere toner på det personlige plan.



32.7
I Danmarks tjeneste
af Kristian Jensen: 
  
Politiker Kristian Jensens (f. 1971) refleksio-
ner, personlige oplevelser og holdninger til 
udenrigspolitikken i forbindelse med hans 
job som Danmarks udenrigsminister og 
rejser rundt omkring i verden.

99.4 Lykketoft, Mogens
I verdens tjeneste
af Mogens Lykketoft & Mette 
Holm: 

Om Mogens Lykketoft (f. 1946) og Mette 
Holms (f. 1953) indsats og oplevelser som 
repræsentanter for FN som henholdsvis 
formand og førstedame for den 70.
Generalforsamling.





”

I 1994 lykkedes det Løkke at blive valgt til 
Folketinget. 
Det var det år, Poul Nyrup Rasmussen vandt sit 
første folketingsvalg efter at have fået 
regeringsmagten forærende året forinden, da 
Poul Schlüter måtte gå af som følge af 
Tamil-sagen
- LLR af Andreas Karker

”



”

99.4 Løkke Rasmussen, Lars
LLR
af Andreas Karker:   

Baseret på en række samtaler med centrale 
personer i og omkring partiet Venstre teg-
nes et portræt af tidligere statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (f. 1964) og af Venstre, 
herunder om skæbnedøgnet 3. juni 2014, 
hvor formandsposten var i spil.

99.4 Auken, Svend
Dét, Svend mener, er
af Hans Mortensen: 

Med baggrund i en række samtaler i løbet 
af foråret 2009 udbygger politikeren Svend 
Auken (1943-2009) sine tanker om 
Socialdemokratiets sjæl og metode samt om 
sin livsholdning i bredere forstand.



99.4 Kjærsgaard, Pia
Fordi jeg var nødt til det
af Pia Kjærsgaard: 
 
Grundlæggeren af Dansk Folkeparti, Pia 
Kjærsgaards (f. 1947) beretning om livet 
som privatperson såvel som politiker med 
stor indflydelse på dansk politik.

96.72
Anker Jørgensen statsminister
af Thomas Turah:

Portræt af tidligere statsminister Anker 
Jørgensen (f. 1922) og hans tid som 
statsminister og formand for 
Socialdemokratiet i 1970’erne og 
1980’erne.



Mette Frederiksen var nervøs. Det er hun 
ellers sjældent, men talen, hun skulle holde 
ved kisten senere på dage, var noget særligt for 
hende. Anker Jørgensen, den tidligere 
statsminister og det socialdemokratiske ikon, 
var død. Nu skulle han bisættes, og talen skulle 
sidde lige i skabet.
-Mette F af Bent Winther

”



R
in

g
sted

 B
ib

lio
tek o

g
 B

o
rg

erservice

September 2017


