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Nogle mener, at True Crime er makaber 
underholdning for de sensationslystne. An-
dre, at det godt kan være velfungerende 
folkeoplysning. Under alle omstændighe-
der er det en af de genrer, der er allermest 
interesse for. 

Du kan høre lydbøger på 

De professionelle  
fortæller

Jeg som anklager
Drabet i ubåden og andre sager  
fra den mørke side

Buch-Jepsen, Jakob
2019  (99.4 Buch Jepsen, Jakob)
Jakob Buch-Jepsen har været ansvarlig jurist 
på flere af de kriminalsager, som de senere år 
har ryddet forsiderne. Her fortæller han om, 
hvordan en kriminalsag bliver til, bl.a. ubåds-
sagen og det tredobbelte drab på Frederiks-
berg i København.

Historier fra rejseholdet
Bind 1-2
2017  (34.31)
Rigspolitiets rejsehold blev nedlagt i 2002, 
men nåede forinden at assistere de lokale 
politikredse i sager om vold, drab og røveri. 

Udenfor skinner solen
En retsmediciners erindringer

Hougen, Hans Petter
2019  (61.42)
Han har besigtiget turister i Thailand efter 
tsunamien, undersøgt skuddrabene på poli-
tikere i Columbia og dokumenteret overgreb 
på civilbefolkningen i Gaza. Og så har Hans 
Petter Hougen gennem 30 år obduceret ofre 
for forbrydelser her i Danmark.

Liv og død
En retsmediciner ser alt

Lange Thomsen, Jørgen
2019  (61.42)
De var fire fiskere i muntert drikkelag på et 
brunt værtshus i København. I løbet af natten 
afgik den ene ved døden. Politiet mente, at 
det havde noget med alkohol at gøre. Rets-
mediciner Jørgen Lange Thomsen foreslog 
obduktion, og her kom en helt anden historie 
frem. 

Opklaret
Drabschefens erindringer

Møller Jensen, Jens
2018  (34.33)
Scanning af blomster, samtaler med for-
retningsdrivende og beboere i nærheden af 
kirken og undersøgelser i kirkens små hulrum 
med spejle. Det var nogle af de sikkerheds-
tjek, som politiet og efterretningsvæsenet 
lavede op til kronprins Frederiks og prinsesse 
Marys bryllup i 2004. Og en af de mere eks-
travagante opgaver, som en lettet Jens Møller 
Jensen bagefter tænker tilbage på.

Kommissæren
Mit liv som efterforsker

Pedersen, Ove
2019  (34.33)
Han var 16 år, da han første gang var til 
Roskilde Festival. Siden har han været med 
mange gange rent privat, men i 2000 deltog 
han som nyudnævnt leder af festivalens 
politienhed. Det var det år, hvor ni personer 
blev mast ihjel foran Orange Scene.

Piratjæger
Danmarks usynlige elitekorps

Monggaard Christensen, Henrik
2017  (99.4 Monggaard Christensen, Henrik)
Ekstrabladet og TV2 medvirkede til at 
forsinke og besværliggøre frigivelsen af de 
to danske gidsler, som sad fanget over 800 
dage i Somalia. Det mener Henrik Monggaard 
Christensen, som selv sad i den helikopter, 
der hentede gidslerne ud af Somalia. 



Jagten på morderne  
stopper aldrig
Genåbnede danske kriminalsager

Strand, Frederik
2018  (34.31)
En drabssag forældes aldrig, og det nager 
efterforskerne, når et drab ikke bliver opklaret. 
Museumslederen for Politimuseet belyser, 
hvad der skal til for at åbne en ’kold’ sag, og 
fortæller bl.a. om Connie-drabene, bombe-
manden fra Gladsaxe og justitsmordet på 
’Pedal Ove’.

På ofrenes side
En anklager fortæller

Stürup, Anne Birgitte
2018  (99.4 Stürup, Anne Birgitte)
Gennem 45 år har Stürup været anklager i 
København, og har blandt andet ført sagerne 
om den dræbte italienske turist på Nørrebro, 
mod ’Amagermanden’ og mod ’Sejlsports-
manden’, som nåede at voldtage 16 kvinder.

De syv dødssynder
Retsmedicineren og efterforskeren om 
hvorfor ondskab findes i os alle

2018  (31.33)
Hovmod, griskhed, begær, misundelse, 
fråseri, vrede og dovenskab kan alle være 
med til at forklare, hvorfor nogle mennesker 
begår kriminalitet. Retsmediciner Hans Pet-
ter Hougen og tidligere politiinspektør Bent 
Isager-Nielsen mindes gamle sager. Fra den 
smukke colombianske narkokurer, der pludse-
lig faldt død om i flyet, over hashmarkedet på 
Nørrebro, til det bestialske drab i Nordjylland, 
hvor ofret var støbt ind i en carport.

Historisk

Det store natmandskomplot
En historie om 1700-tallets  
kriminelle underverden

Krogh, Tyge
2018  (34.796)
Selv om natmændene udførte et samfunds-
nyttigt arbejde, blev de set ned på og regnet 
nederst på samfundsstigen. Da bonden Mik-
kel findes myrdet i vandet ud for Kalundborg, 
rettes mistanken hurtigt mod en natmand. 
Godsforvalter Niels er anklager, og han har 
sin helt egen dagsorden.

Tina og Basse
To spædbørn forsvinder. Det ene for altid

Kaae, Peer
2018  (34.31)
Forældrene appellerede grædende i medierne 
til kidnapperne, en hollandsk parapsykolog 
mente, at lille Tina befandt sig 60 km fra det 
reelle gemmested, og politiet afhørte 14.000 
mennesker for at finde babyen. Hele Danmark 
talte om Tina. Knap var hun fundet, før lille 
Basse forsvandt.

Det perfekte bedrag
Meelbye, Susanne
2019  (34.31)
Susanne Meelbyes moster blev myrdet i 
1946. Meelbye dokumenterer, at der er et 
sammenfald i personkredsen omkring denne 
drabssag og ’Mordet på Peter Bangs Vej’, det 
kendte dobbeltdrab i 1948. Ingen af mordene 
er opklaret, men begge trækker tråde til 
lovløsheden under krigen.

De forsvundne nazidokumenter
Den ufortalte historie om tyveriet  
fra Rigsarkivet

Magnussen, Martin
2019  (34.31)
I 2013 blev to mænd fra Hells Angels og 
nazi-veteranmiljøet idømt fængsel. De havde 
stjålet vigtige dokumenter om danske nazister 
fra Rigsarkivet. Men politibetjenten Martin 
Magnussen, som afslørede dem, undrede sig. 
For mens Rigsarkivets og Københavns Politis 
ledelse bedyrede, at nu var der styr på alle 
arkivets dokumenter, vidste han, at det ikke 
passede.

Du kan læse e-bøger på 



Den dag Brita forsvandt
Pedal Ove-sagen

Teschl, Michael
2019  (34.796)
Først blev han dømt for mordet på sin 
ekskone og sad otte år i fængsel. Efter en 
opsigtsvækkende dokumentar på DR blev 
sagen taget op igen, og Ove Hansen, kaldet 
Pedal-Ove, blev pure frifundet og fik en mil-
lionerstatning. Men nu indrømmer et vidne, at 
hun løj og dermed gav Pedal-Ove et alibi.

Danske mordgåder fra vor tid
Schierbeck, Ole
2018  (34.31)
I få tilfælde har politiet måtte opgive at 
opklare et drab. Det er for eksempel sagen 
om den syvårige Edith fra Randers, der i 1929 
forsvandt på vej hjem fra en juletur, om mid-
delklassefruen fra Århus, der i 1967 åbnede 
hoveddøren og blev skudt, og om fotohand-
leren fra København, der i 1948 blev fundet 
myrdet i sin forretning.

Makabert

Bogen om Kim Wall
Når ordene slipper op
2018  (99.4 Wall, Kim)
’Hvor er Kim? Ingen steder. Hun nævnes næ-
sten aldrig ved navn.’ Sådan reflekterer Kim 
Walls mor under retssagen mod ubådskaptaj-
nen Peter Madsen. Det retter denne bog op 
på. Hun skulle ikke bare reduceres til et offer 
i en kriminalsag. Hun var også en engageret 
journalist i verdens brændpunkter.

Jeg forsvinder i mørket
En kvindes utrættelige jagt  
på Golden State Killer

Mcnamara, Michelle
2019  (34.38)
’Du vil være tavs for altid, og jeg forsvinder 
i mørket’. Sådan hviskede den uhyggelige 
voldtægtsmand og morder til sine ofre. Godt 
20 år efter senere tager journalist Michelle 
McNamara jagten op. 

Tækkemanden
Afsløringen af Peter Frederiksen,  
Danmarks mest dæmoniske dræber

Maj, Helle
2018  (99.4 Frederiksen, Peter)
To danske journalister interviewede tæk-
kemanden, som var flygtet fra en våbendom i 
Danmark. De anede ikke, at den joviale leve-
mand havde makabre hemmeligheder. Først 
da de så hans dagbøger, gik det op for dem, 
at han kunne anklages for drab, mordbrand, 
vold og pædofili. 

Økonomisk  
kriminalitet

Beskidte milliarder
Da Danske Bank blev centrum  
i verdens største hvidvasksag

2019  (34.31)
En whistleblower bliver dræbt, da han advarer 
om mulig hvidvask i Rusland, den russiske 
sikkerhedstjeneste er stærkt involveret, og i 
Danmark vender alle det blinde øje til. De tre 
danske journalister bag denne dokumentar, 
som er en filmatisering værdig, fik en Cavling-
pris for deres afdækning af sagen.

Sådan blev jeg Stein Bagger
2018  (99.4 Bagger, Stein)
Opkomlingen fra et forhutlet hippiemiljø ville 
op af den sociale rangstige. Han ville ses og 
anerkendes. Det var drivkraften for Stein Bag-
ger igennem hans ungdom, og han skyede 
ingen midler. Som 39-årig lavede han sin 
første falske underskrift.



Terror

Blandt kolibrier  
og kalasjnikover
Om terrorens ofre

Brix, Helle Merete
2018  (34.31)
Forfatteren er journalist og slap uskadt fra ter-
rorangrebet mod Krudttønden i København. 
I denne bog interviewer hun overlevende 
efter Krudttønden, det franske satiremagasin 
Charlie Hebdo, spillestedet Bataclan i Paris 
og norske Utøya.

Skuddene i København
En reportage om Lars Vilks, ekstremisme 
og ytringsfrihedens grænser

2017  (34.31)
Den svenske kunstner Lars Vilks tegnede i 
2007 profeten Muhammed som en hund i en 
rundkørsel. Siden har han haft vagter døgnet 
rundt, boet et hemmeligt sted i Sverige og 
er ikke velkommen i det svenske kulturmiljø, 
hvor man imødekommer det islamiske miljø 
mere end i Danmark.

Terroristen fra Nørrebro
Jagten på Omar el-Hussein
2019  (34.31)
En utilpasset ung knægt med banderelationer 
og sympatier for Islamisk Stat blev over-
raskende løsladt fra et fængselsophold. Her 
er Omar el-Husseins historie og en minutiøs 
gennemgang af, hvad der skete den aften i 
2015, da Danmark blev ramt af terror og to 
uskyldige dræbt.

Enkeltsager

En djævel i den lyse nat
Hvem myrdede Stine Geisler?

Baastrup, Søren
2019  (34.31)
Selvom politiet har afhørt 4000 menne-
sker, ved ingen fortsat, hvem der myrdede 
den livsglade unge kvinde midt under det 
københavnske karneval. Stine Geisler endte 
som en af de mange kvindemord i 1990ernes 
København.

Sygeplejersken 
En af danmarkshistoriens  
mest spektakulære drabssager

Corfixen, Kristian
2019  (34.31)
En erfaren og tillidsvækkende sygeplejerske 
der giver sine patienter hjertestop? Helt utæn-
kelig tanke for de fleste. Men det skete på 
Nykøbing Falster Sygehus i 2015. Christina 
Hansen dræbte formentlig mindst fire patien-
ter, før en isnende mistanke blandt kollegerne 
fik politiet på sporet.

Podcast
På stribe  
– din seriemorderpodcast
eReolens podcast, hvor værterne 
Christoffer Greenfort og Andreas Illum 
dykker ned i seriemordernes mørke sind 
og uhyggelige skyggeverden. 

Tækkemanden
Der ligger meget True Crime på DRs 
hjemmeside. For eksempel historien om 
Tækkemanden eller det mytiske Dob-
beltmordet på Peter Bangs Vej.

Mørkeland
En dansk True Crime-podcast, hvor to 
kvinder hver uge fortæller om to mord. 

Ringbindsattentatet
Third Ears genfortælling om dengang 
i 1980erne, hvor Bent Skjold Nielsen 
åbnede et ringbind på sit bord og blev 
skudt i maven. 

Find flere podcasts på Twitter eller på 
Den ultimative guide til True Crime 
podcasts på lydbilledet.dk.
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”Drabet” uden lig
Historien om den forsvundne storsvindler
2018  (34.31)
Henrik Madsen forsvandt i 2010, og hans lig 
er aldrig fundet. Alligevel blev Bo Madsen og 
Claus Stokholm Larsen idømt 13 og 15 års 
fængsel for mordet på ham. De hævder, at de 
er uskyldige.

Laetitia eller mandens endeligt
Jablonka, Ivan
2019  (34.38)
Det er sjældent, at ord som voldtægt, drab, 
strejker og Frankrigs præsident optræder i 
samme sætning. Da Laetitia Perrais var i live, 
var ingen medier interesseret i hende. Det 
ændrede sig, at da daværende præsident 
Nicolas Sakozy kritiserede retsvæsenet efter 
drabet på hende.

Hashbaronerne
Politiets specialgruppe vs  
Christianias pushere

Schiønning, Bjørn
2019  (34.31)
Den 2. september 2016 begyndte christianit-
terne at hive hashboderne ned i fristadens 
Pusherstreet. Få dage før havde en ung 
pusher dræbt en betjent og såret andre, og 
det blev dråben for resten af fristaden. Her er 
hashens historie på Christiania.

De kriminelle  
fortæller selv

Born free
Lonne - en gangsters livshistorie

Grønlund, Peter 
2017  (99.4 Fristrup Jensen, Leon)
Et sjældent indblik i Vesterbros kriminelle 
underverden i 1970’erne fortalt bramfrit af 
Lonne, som var alfons igennem et helt men-
neskeliv. Han har siddet 30 år i fængsel, og 
når han efter endt afsoning vendte tilbage, 
stod den atter på sprut – meget sprut – og 
villige damer.

Blå blink i bakspejlet
En virkelig historie om et ungdomsliv  
i kriminalitetens overhalingsbane

Holtze, Kasper
2018  (99.4 Holtze, Kasper)
Amfetamin i næsen, stjålne biler og indbrud. 
Det er først efter en dom for medvirken i et 
bankrøveri, hvor politiet skyder efter Kasper, 
at han begynder at overveje, om man kan 
leve anderledes. 

Havfruemorderen  
Michael Forsmark
Høvsgaard, Jens
2018  (99.4 Forsmark, Michael)
Michael Forsmark havde selv været kriminel 
og havde gode kontakter i underverdenen. 
Som den eneste danske fotograf kunne 
han derfor fotografere blandt pusherne på 
Christiania og hos rockere og bander. Og så 
var han den første på Langelinie, da Den Lille 
Havfrue mistede hovedet i 1998.

Panseren og tøsen
Prostitution som arbejdsplads
2018  (99.4 Hauervig, Erik)
De så prostitution fra hver sin side. Erik 
Hauervig var politimand på Vesterbro med 
speciale i prostitution, og Marlene Simoni gik 
på gaden igennem 35 år.

Læs også

Fængselsliv
Vridsløselille Statsfængsel i ord og billeder

Grønlund, Peter
2015  (34.35)
Læs om det spektakulære flugtforsøg, hvor 
en 36 tons tung gummiged hamrede ind i 
Vridsløselilles mur, og 13 mordere, narkokure-
rer og voldsdømte fanger slap fri. Om, hvorfor 
Peter Lundin kun tilbragte et halvt døgn i 
Vridsløse, eller om dengang skuespiller Mads 
Mikkelsen drak Gammel Dansk med nogle af 
de indsatte.


