
Kraks Blå Bog med 207 nye farver 

 

Årets udgave af Kraks Blå Bog fra Gads Forlag byder på 207 nye biografier af personer, der er optaget i 

opslagsværket, fordi de alle har ”særlig betydning inden for deres felt”. Og atter i år er Kraks Blå Bog fyldt 

med farverige personligheder fra alle dele af det danske samfund – billedligt talt fra forretningsgrå habitter 

over militærgrønne uniformer til hvide kitler og kreative tekstiler i alle regnbuens farver. 

”Blå Bog vidner om mangfoldigheden i et Danmark, der gør sig umage. Nogle optagne er gået den lige vej, 

andre en mere snørklet. Blå Bogs i alt 8.555 biografier fortæller i kort faktuel form et væld af livshistorier – 

om valg af uddannelser, karrierer og om de personlige milepæle med små og store sejre på vejen,” 

fortæller Bolette Rud. Pallesen, Gads Forlag, der står bag udgivelsen 

”Det vigtigste valgkriterium for Kraks Blå Bog er, at de optagne skal have en særlig betydning inden for 

deres fagområde. Mange yder deres indsats uden for offentlighedens søgelys – det kan være med 

forbilledlig forskning, med toplederopgaver i den offentlige forvaltning, i virksomheder og i organisationer 

eller med kunstneriske præstationer på vedvarende højt niveau. Blå Bog spænder som opslagsværk vidt – 

både hvad angår områder og brancher, men også i den forstand, at mange af de optagne selv favner 

bredt.” 

I den nye udgave af Blå Bog gælder det fx Helle Reedtz-Thott, der kan tituleres hofjægermesterinde, 

baronesse, advokat og direktør for Gavnø Fonden. Skuespilleren Timm Vladimir kan skrive både tv-vært og 

madskoleejer på sit CV. Og Johan Olsen forener sit virke som biolog og proteinkrystallograf med en karriere 

som sanger i bandet Magtens Korridorer og senest et forfatterskab. 

Det er op til den enkelte selv at levere input til sin biografi i Blå Bog. ”Det er unikt for Kraks Blå Bog og gør 

det muligt for de optagne at give deres biografi et personligt præg, selvfølgelig inden for bogens meget 

stramme leksikale form,” siger Bolette Rud. Pallesen. 

Den trykte udgave af Kraks Blå Bog, der udkommer én gang om året, har en digital pendant på 

www.blaabog.dk, som redaktionen og de optagne har mulighed for at opdatere løbende. Den digitale 

udgave rummer samtlige biografier på de ca. 30.000 personer, Blå Bog har skildret, siden den første udgave 

så dagens lys i 1910. 

Den digitale udgave gør det dermed muligt at følge den samme persons levnedsløb tilbage gennem tiden. 

Den person i årets udgivelse, som har været med i længst tid, er skuespillerinden Lily Weiding, der blev 

optaget i 1951. Næstlængst anciennitet har tidligere koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen, der har været at 

finde i Blå Bog siden 1953. 

Af de 207 nyoptagne i bogen er 70 kvinder (34 pct.) og 137 mænd (66 pct.). I bogen som helhed er 23 pct. 

af de biograferede kvinder. 

 

  



Årets nye navne 

 

I 2019-20 udgaven er fra det politiske liv optaget uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, 

politisk ordfører Britt Bager, regionsrådsformand Anders Kühnau Hansen, folketingsmedlem Martin 

Henriksen, folketingsmedlem Karsten Hønge, regionsrådsformand Heino Knudsen, folketingsmedlem 

Carolina Magdalena Maier, børne- og socialminister Mai Mercado, Formand for Statsrevisorerne Henrik 

Thorup. 

Erhvervskarrierer ligger til grund for nyoptagne som fx: auktionarius Alexa Bruun Rasmussen, direktør Kent 

Damsgaard, DI, adm. direktør Helene Egebøl, Schneider Electric, adm. direktør Helle Friberg, Økologisk 

Landsforening, global account partner Helle Valentin Hasselris, IBM, adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen, 

Per Aarsleff, adm. direktør Thomas Kure Jakobsen, DS Smith Packaging, adm. direktør Nikolaj Kosakewitsch, 

Nasdaq Copenhagen, adm. direktør Søren Nielsen, Demant, adm. direktør André Rogaczewski, 

Netcompany, og serieiværksætter Heini Zachariasen, Vivino. 

Fra kulturens verden er i år optaget bl.a. sangerinde og sangskriver Cecilie Maja Hastrup Karshøj, bedre 

kendt som Coco O, musiker og billedkunstner Kasper Eistrup, musiker Sharin Foo, forfatteren Michael Katz 

Krefeld, musiker Mads Langer, filminstruktør Christina Rosendahl, musiker og komponist Jan Rørdam. 

Fra medierne fx journalist og forfatter Hans Davidsen-Nielsen, chefredaktør Peter Orry Jensen, 

filmanmelder Nanna Frank Jensen, politisk redaktør Andreas Karker, udlandskorrespondent Steffen Kretz, 

mediedirektør Henriette Marienlund og chefredaktør Jan Schouby. 

Fra sportseliten fodboldspilleren Pernille Harder og Lars Christiansen, den mest scorende landsholdsspiller i 

dansk håndbold. 

Blandt de nyoptagne er der et enkelt ægtepar, overlæge, forskningslektor Lisbet Rosenkrantz Hölmich og 

professor, overlæge Per Hölmich, og en far og datter, orkesterleder Alexandre og koncertpianist Tanja 

Zapolski. 

Den yngste nyoptagne i årets udgave er fodboldspilleren Pernille Harder, den ældste økonomen, professor 

emerita Katarina Juselius. 
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