
autentiske krimisager

Med politiet på arbejde 20x20 og A3.indd   1 05/10/2017   22.41



Smugler - Fra hippie til hash-bagmand

af Nana Askov og Sten Lundager
2017 (99.4 Lundager, sten) 
Det var lidt for let dengang i 1960’erne. Politiet 
interesserede sig ikke synderligt for de hulkin-
dede hippier, der vendte hjem fra Østen, så de 
unge medbragte uden hindringer store mæng-
der hash. Sten Lundager blev narkosmugler 
og har i hvert fald 20 ton hash på samvittig-
heden. 

Den 9. kreds - Politiet indefra

af Kristian Brårud Larsen
2016 (99.4 Hogsted, andreas)
Politiassistent Andreas Hogsted har kæmpet 
mod rockere og pushere og ser, at politiet ofte 
er til grin. Ifølge ham bliver det ikke bedre med 
politireformen, som medfører dårlige arbejds-
forhold, og hvor ligegyldige måltal vægtes hø-
jere end opklaring af forbrydelser. I 2013 bliver 
han suspenderet. 
Findes også som netLydbog. 

Sagen om Amagermanden  
- Jagten på en serieforbryder

af Claus Buhr og Vicki Therkildsen
2012 (99.4 LycHau Hansen, marceL)
Han var en afholdt fodboldtræner i Tårnby ved 
København. Men Marcel Lychau Hansen slap 
afsted med drab og voldtægter gennem 25 år. 
Politiet havde fat i ham flere gange undervejs 
men kom til at udstyre ham med et falsk alibi. 
Først i 2010 blev han anholdt. 
Findes også som e-bog og netLydbog.

Autonom, pusher, mentor  
- Et portræt af Søren Lerche

af Ulrik Dahlin
2015 (99.4 LercHe, søren)
Søren Lerche var i 1990’erne med i et auto-
nomt tæskehold, der angreb nazister samtidig 
med, at han drev den indbringende hashforret-
ning, De Brune Bude. To måneders isolation 
i Vestre Fængsel fik ham til at tage sin tilvæ-
relse op til revision. 
Findes også som e-bog.

Terrorsagen fra Vollsmose

af Kaare Gotfredsen
2008 (34.31)
Tre unge mænd fra Odense blev i 2008 idømt 
lange fængselsstraffe for at have planlagt et 
terrorangreb i Danmark. Forinden havde de 
nået at indkøbe gødning og andre materialer 
til sprængstoffet TATP og at lave en prøve-
sprængning. Sagen var genstand for debat, 
fordi nogle mente, at en politiagent opfordrede 
til ulovligheder.

Branden  
- Gåden om Scandinavian Star

af Lars Halskov
2015 (34.31)
159 mennesker mistede livet, da der udbrød 
brande ombord på Oslofærgen den 7. april 
1990. Brandene var påsat, men efterforsknin-
gen var overfladisk og delt mellem flere landes 
politienheder. Tragedien blev aldrig opklaret. 

Men vi blev onde - Sleiman  
- et tidligere medlem af  
indvandrerbanden Bloodz

af Olav Hergel
2012 (99.4 sLeiman, sLeiman)
Journalist Olav Hergel lavede i sin tid en af-
tale med ex-bandemedlemmet: Bogen ville 
kun udkomme, hvis Sleiman holdt sig ude af 
kriminalitet. Bogen udkom og er et barsk og 
hjerteskærende portræt af en traumatiseret 
arabisk familie i Hundige ved København. Fra 
han var helt lille, måtte Sleiman klare sig selv 
på gaden. Det blev med vold.

Glem ikke Heidi 
- Efterforskerens veje og vildveje

af Jørgen Bonnichsen
2017 (34.31)
Nogle sager går aldrig i politiets glemmebog. 
Sagen om den 4-årige Heidi fra Kolding er en 
af dem. Hun forsvandt sporløst fra sin sand-
kasse i 1979. Måske var forbrydelsen blevet 
opklaret, hvis ikke familien havde ført efterfor-
skerne på vildspor.

Falskmøntnerne

af Niels Brinch og Jes Dorph-Petersen
2017 (34.31)
En værre røverhistorie om en dansk bande, 
der ville fremstille falske pengesedler for at 
finansiere narkotikahandel. 
Findes kun som e-bog. tidLigere udgivet som trykt 
bog med titLen opkLaret, 2



Kuppet - Historien om  
Danmarkshistoriens største røveri

af Line Holm Nielsen
2013 (34.31)
4 ud af 70 millioner kroner. Det var alt, hvad 
politiet fandt, da alle røvere var sat bag lås 
og slå efter Danmarkshistoriens største kup 
i 2008. Baseret på retsbøger, interviews med 
vidner, efterforskere og et par af røverne er her 
en rekonstruktion af det spektakulære røveri 
mod Dansk Værdihåndtering i Brøndby ved 
København. 
Findes også som netLydbog.

Dobbeltmordet i Køge Bugt

af Christian Holtet
2014 (34.31)
De sidste 20 års historieforskning har gennem-
hullet myten om Den Gode Frihedskæmper og 
Den Lumpne Nazist. Forholdene under den ty-
ske besættelse var langt mere plumret. Denne 
dokumentar fortæller historierne om politifolk, 
der lever det søde liv på natklubber og betaler 
til de sortbørshajer, som de har afhørt om da-
gen, om frihedskæmpere, der begår røverier 
for egen vinding og om nazister, som spiller på 
to heste. 
Findes også som e-bog og netLydbog.

Det store bogtyveri

af Lea Korsgaard og Stéphanie Surrugue
2005 (34.31) 
Eksperten i det eksklusive auktionshus Christi-
es undrede sig. Hun vidste, at der eksisterede 
to eksemplarer i verden af den bog, hun sad 
med i hånden. Et på et museum i Madrid, og et 
i København. Hun kontaktede Scotland Yard, 
og så rullede sagen om tyverier for over 200 
millioner kroner på Det Kongelige Bibliotek. 
Ingen havde mistænkt den stilfærdige første-
bibliotekar. 
Findes også som netLydbog.

Dobbeltmordet på Peter Bangsvej

af Peer Kaae
2010 (34.31)
De var et nydeligt og agtværdigt ægtepar 
fra det bedre borgerskab på Frederiksberg. 
Men det bestialske mord på Vilhelm og Inger 
Margrethe Jacobsen i 1948 trækker tråde til 
besættelsens sortbørshandel, det lyssky krimi-
nelle miljø, hvor både stikkere og frihedskæm-
pere færdedes og ægtemandens arbejdsgiver, 
som syede uniformer til tyskerne. 
Findes også som e-bog og netLydbog.   

Mordet på Moster

af Susanne Meelbye
2016 (34.31)
Else Langkjær bliver i 1946 fundet bevidstløs 
i sin lejlighed. Hun dør, og ti uger efter er po-
litiet fortsat på bar bund. Da niecen Susanne 
Meelbye får aktindsigt i sagen i 2009, får hun 
et chok. Sagen var hurtigt blevet henlagt som 
selvmord, og politiet havde lavet talrige fejl. 
Findes også som e-bog og netLydbog.

Susan-sagen  
- På sporet af en barnemorder

af Mikkel Milsgaard
2012 (34.31)
I 1992 fandt en jævnaldrende dreng liget af 
den 12-årige Susan uden for Fredericia. Selv-
om politiets rejsehold hurtigt blev involveret, 
lykkedes det aldrig af finde morderen. Denne 
bog følger Susans sidste færden og beskriver 
andre børnemord i Nordeuropa.

Blekingegadebetjenten

af Jørn Moos
2007 (99.4 moos, Jørn)
Den 2. maj 1989 lykkedes det. Politiet havde 
i Blekingegade 2 på Amager fundet den lejlig-
hed, som tilhørte en formodet kriminel bande. 
Kriminalinspektør Jørn Moos var først på 
pletten og spærrede øjnene op, da han fandt 
panserværnsraketter, maskinpistoler og falske 
identitetskort.
Jørn moos beretter videre om sit arbeJde i poLiti-
ets HemmeLigHeder.

Maries morder

af Peer Kaae
2017 (34.31)
En novemberdag i 1967 vandrer en mand op 
af en havegang i Højbjerg ved Århus, ringer 
på husets ringeklokke og skyder den hjem-
megående hustru. Hushjælpen der løber til 
undsætning, bliver også skudt, men overlever. 
Drabet er aldrig opklaret, men Peer Kaae kan 
afdække et familiedrama.

Hypnosemorderen

af Poul Martinsen
2012 (34.796)
Kan man hypnotisere en anden til at begå et 
mord? Palle Hardrup hævdede, at han var 
hypnotiseret, da han i marts 1951 skød og 
dræbte to ansatte i Landsmandsbanken. Også 
Finn Abrahamowitz har skrevet om sagen i 
Hypnosemordene. 
Findes også som e-bog.



Edderkoppen

af Lars Rix
1999 (34.31)
Edderkoppen, DR´s roste dramaserie fra 
2000, er fiktion, men den er inspireret af vir-
keligheden. Under besættelsens politiløse tid 
levede Københavns underverden højt på ille-
gale rationeringsmærker, og efter krigen var en 
del af det tilbagevendte politikorps korrupt. Det 
blev den største kriminalaffære i Danmarkshi-
storien. 
Findes også som e-bog og netLydbog.

Fløjtemanden  
- Dobbeltdrabet på Femøren

af Bjørn Schiønning
2016 (34.31)
”Skal jeg skyde dig?” spurgte den fremmede 
mand i 1984. ”Det er op til dig”, svarede den 
20-årige Enrico. Så affyrede manden dræben-
de skud mod Enrico og vennerne Dennis og 
Brian. Året efter blev ex-makedonieren Naum 
Conevski dømt til forvaring for drabene. Han 
sidder stadig fængslet. 
Findes også som e-bog og netLydbog.

Truslen indefra  
- De danske terrorister

af Morten Skjoldager
2009 (34.31)
Københavns nordvestkvarter september 2007: 
22-årige Hammad Khürshid er i gang med at 
blande kemikalier til en bombe. Helt uvidende 
om, at PET har placeret kameraer og aflyt-
ningsudstyr i lejligheden. Samme nat tør poli-
tiet ikke vente længere og arresterer otte unge 
mænd for terrorisme. Det blev starten på den 
såkaldte Glasvejs-sag. I samme periode var 
der også en Glostrupsag og en Vollsmosesag. 
Findes også som e-bog.

Røver - Hovedmanden bag Danmarks-
historiens største kup

af Peter Sloth og Steffen Andersen
2015 (99.4 andersen, steFFen)
2000 partisansøm, ti brændende skraldebiler, 
en gummiged og AK-47’er nok til en hel hær. 
Det var nogle af ingredienserne i røveriet mod 
Dansk Værdihåndtering i Brøndby i 2008. 
Mens det sparsomt bevæbnede politi så til på 
afstand, lykkedes det gerningsmændene at 
slippe væk med 70 millioner kroner. Den tid-
ligere professionelle bokser Steffen Andersen 
var en af dem, og det kostede ham otte år bag 
tremmer.

Agent Storm  
- Mit dobbeltliv i al-Qaida

af Morten Storm
2015 (99.4 storm, morten)
Den rødhårede Bandidos-aspirant Morten 
Storm bliver under et fængselsophold mus-
limsk radikaliseret og begynder at bekende 
sig til salafismen. Efter et stykke tid bliver han 
agent for PET og CIA.

Kayo  
- Strømerens bedste ven

af Poul Erik Sørensen
2013 (99.4 sørensen, pouL erik)
At være hundefører i politiet betyder, at man 
tager en hvalp til sig som familiehund, træner 
den systematisk – og måske må afgive den 
igen, fordi den som unghund ikke består de 
krævende tests i sporing, lydighed og mod. 
Kayo bestod alle prøver med glans og var en 
skattet politimedarbejder, indtil den mødte en 
skruppelløs kriminel. 
Findes også som e-bog.

Guldfuglen  
- I krig med AK81

af Marie Louise Toksvig
2015 (99.4 Fryd petersen, martin)
Politiet får ofte hjælp af insidere og bandeaf-
hoppere, men denne bog viser, hvor farligt det 
kan være. Martin Fryd Petersen var i to år i 
forreste række, når Hells Angels’ stormtropper 
med tæsk og vold skulle passe deres forret-
ning. Men da hans forældre en dag blev ind-
blandet, blev det for meget og han valgte at 
lægge kortene på bordet. Med en ny identitet 
til følge.

Blekingegadebanden

af Peter Øvig Knudsen
2008 (34.31)
Den legendariske beretning om Danmarks 
eneste kriminelle venstreorienterede bande, 
som i 1980erne begik dramatiske røverier for 
at skaffe penge til en arabisk oprørsbevægel-
se. Havde PET og det civile politi samarbej-
det, var drabet på en ung politibetjent måske 
undgået. 
Findes også som e-bog.



Bøger med mange krimisager

Gerningsstedet  
- Historier fra drabsafdelingen

af Jørgen Bach
2011 (34.33)

Drabsarkivet  
- Barske kriminalsager gennem 50 år

af Kate Bluhme
2008 (34.31)

Det perfekte mord - Danske giftmordere
af Stine Bolther

2010 (34.33)

Opklaret  
- 16 danske kriminalsager, Bind 1 & 2 

af Niels Brinch og Jes Dorph-Petersen
2000 (34.31)

Danske kriminalsager gennem 100 år,  
bind 1 & 2

af Palle Bruus Jensen
2014 (34.31)

Fornemmelse for mord  
- Clairvoyance og forbrydelse.

af Palle Bruus Jensen
2002 (34.31)

Kriminelle Danmark
af Palle Bruus Jensen

Bind 1: Sydsjælland & Lolland-Falster
Bind 2: Syd og Sønderjylland

2010 (34.31)

Han fik morderne til at tilstå
af Tom Christensen

2011 (99.4 cHristensen, tom)

Forbrydelser i Danmark, bind 1-3
af Dansk Politi-Idræts Forlag

2008 (34.31)

Fra Edderkoppen til Makrellen
af Jeppe Facius og Anders-Peter Mathiasen

2011 (34.31)

Efterforskeren
af Allan Juul Laugesen

2017 (99.4 JuuL Laugesen, aLLan)

Drabscheferne - De største sager
af Kurt Kragh og Ove Dahl

2016 (99.4 kragH, kurt)

Gerningssteder - En kriminalvandring 
gennem Københavns mord 

af Peer Kaae
2014 (34.31)

Retsmedicineren  
- Mit liv med døden som ledsager

af Jørgen Lange Thomsen
2013 (99.4 Lange tHomsen, Jørgen)

Man jager et bæst  
og fanger et menneske

af Bent Isager-Nielsen
2008 (99.4 isager-nieLsen, bent)

Efterforskerne - Sådan fælder de  
Danmarks drabsmænd

af Bent Isager-Nielsen
2012 (99.4 isager-nieLsen, bent)

Sorte enker og andre giftige  
hunkønsvæsener
af Peter Kjeldsen

2012 (34.31)

Meldt til politiet  
- Flere danske kriminalsager

af Eigil V. Knudsen
2004 (34.31)

At tænke som en morder  
- Min tid i Rejseholdet

af Kurt Kragh
2014 (99.4 kragH, kurt)

Mord i virkeligheden  
- 24 retsmedicinske sager

af Jørgen Lange og Jytte Banner
2013 (61.42)

Bander, bomber og bagmænd
af Mogens Lauridsen

2015 (99.4 Lauridsen, mogens)

Danske forbrydelser. Opklaret. Bind 1-3
af Nordisk Kriminalreportage

2013 - 2015 (34.31)

Drab i Danmark
Nordisk kriminalreportage

2013 (34.31)
Findes også om bedrageri, narko,  

voLd og røveri.

Rejseholdets historie
af Frederik Strand  

og Ove Kryger Rasmussen
2013 (34.33)

Uopklaret
af Frederik Strand

2016 (34.31)
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Podcast

Dobbeltmordet

DR
Danmarkshistoriens største uopklarede mord-
gåde’ er dobbeltmordet på Peter Bang Vej ble-
vet kaldt.

Kummefryseren

Third Ear
Han var ikke så høj og ret bred. Derfor blev 
den berømte og berygtede uro-betjent fra 
1990ernes København kaldt Kummefryseren. 
Han kunne ikke dy sig og krydsede stregen, 
som han var sat til at vogte.

Kvinden med den tunge kuffert

Third Ear
Hun bliver dømt for bedrageri over hele Nor-
den. Marie Madeleine Steen har brugt flere 
end 20 forskellige alias’er, når hun har lokket 
penge ud af folk.

Film

Bombemordet i Søllerødgade

2012. dvd

Der er faktisk sket et politisk mord i Danmark ef-
ter besættelsen. Den 16. marts 1992 sprang en 
brevbombe i Internationale Socialisters kontor 
i Søllerødgade i København, og den 29-årige 
Henrik Christensen omkom. Politiet har aldrig 
opklaret attentatet.

Dømt for terror

Filmstriben.dk 
2010
Da politiet stormede lejligheden i Sarajevo i 2005 
fandt de den danske statsborger Abulkadir Celcur 
og den svenske terrorist Maximus med våben og 
19,8 kg sprængstof. Sagen havde tråde til Dan-
mark, og i alt 23 purunge mænd blev anholdt i den 
såkaldte Glostrupsag. Det var dog kun Abulkadir 
Celcur, der blev dømt. Han fik seks års fængsel 
og udvisning for bestandig.

Min morfars morder

2005. dvd

Carl Henrik Clemmensen blev myrdet under 
besættelsen af tre SS-folk. Barnebarnet, film-
instruktøren Søren Fauli, opsøger den eneste 
overlevende, Søren Kam, i Tyskland. Måske vil 
han give en forklaring og undskyldning.

Ringbindsattentatet

Third Ear
Bent bliver skudt i maven i 1987. Hvem har 
konstrueret det bestialske ringbind med sno-
retræk og pistol?

Uskyldig, straffet og overladt til sig selv

Radio 24syv
I månedsvis sad Tom Lauridsen fra Holstebro og 
Mette Hansen fra Sakskøbing indespærret i et ar-
resthus for grove forbrydelser, som de i dag har 
rettens ord for, de ikke har begået. 

Hvad læser de kriminelle selv?

indsatte i landets fængsler læser lige så forskelligt som alle andre. men 
ifølge fængselsbibliotekarer er følgende populært:

straffeloven
Bøger om rockere – dog kun om egen gruppering
magtens manual
Træningsbøger
koranen på dansk
kageopskrifter!


