
Hvad har en biavler, en hofdame, en sygeplejerske, en æbleavler, 

en prins og en biskop til fælles? 

 

De er alle at finde blandt årets 147 nye navne i Kraks Blå Bog 2021-2022, som udkommer i dag – for 

selvom det forgangne år på ingen måde har været, som det plejer, præsenterer Blå Bog igen i år en 

mangfoldig buket af mennesker, som arbejder dedikeret inden for hver deres fag, til glæde for alle os 

andre.   

  

"Det er folk, der tager deres talent og ambition alvorligt, og som hver især bidrager til at forme eller berige 

vores tid. De vidner om et Danmark, der gør sig umage, og det er altid værd at hylde og anerkende”, udtaler 

Bolette Rud. Pallesen fra Gads Forlag, der udgiver bogen. 

Kraks Blå Bog 2020-2021 er udkommet siden 1910. Årets trykte udgave indeholder 8.468 biografier over 

nulevende personer, mens den digitale version på blaabog.dk rummer samtlige biografier for de omkring 

30.000 personer, der har været i Kraks Blå Bog gennem tiden. I den digitale version kan man desuden finde 

oplysninger om børn og de optagnes Why, som giver indblik i, hvad der driver og motiverer dem. 

Årets nye navne 

Fra videnskaben og lægeverdenen kan i dette års udgave af Kraks Blå Bog bl.a. nævnes professorerne Anne 

Katrine de Hemmer Gudme, Brian Vad Mathiesen, Thomas Benfield og Allan Randrup Thomsen, direktør 

Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed og direktør Henrik Ullum, Statens Serum Institut. 

Fra det politiske liv er bl.a. optaget kultur- og kirkeminister Joy Mogensen, minister for udviklings- og 

nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen, minister for beskæftigelse og ligestilling Peter 

Hummelgaard, partiformand Pernille Vermund og partileder Alex Vanopslagh. 

Fra kulturens verden finder man i år navne som producer og sangskriver Cutfather, skuespiller Thomas 

Hwan, teaterdirektør Allan Aagaard, billedkunstner Evren Tekinoktay, tegneserieskaber Sussi Bech, 

forfatterne Stine Pilgaard, Niviaq Korneliussen og Peder Frederik Jensen, museumsdirektørerne Mette 

Bjerrum Jensen og Anna Krogh, filminstruktør og manuskriptforfatter Natasha Arthy, filmfotograf Alexander 

Gruszynski og caster Rie Hedegaard. 

Fra mediernes verden kan fx nævnes journalist Lillian Gjerulf Kretz, chefredaktør Pernille Holbøll, politisk 

redaktør Chris Kjær Jessen, redaktionschef Klaus Wivel, adm. direktør Kim Vestergaard Eland, 

udenrigskorrespondent Simon Kruse samt adm. direktør Louise Brincker. 

Inden for finans og erhvervsliv finder man bl.a. adm. direktør Kræn Østergaard Nielsen, Coop, direktør og 

medejer Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack, CEO Kristian Villumsen, Coloplast, Managing Director 

Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland, adm. direktør Helle Egebjerg Kure, ConvaTec, direktør 

Morten Boje Hviid, Landbrug & Fødevarer, CEO Rolf Hauge Kjærgaard, Vækstfonden og adm. direktør 

Camilla Holm, Totalkredit. 

Fra it- og tech-verdenen finder man Senior Vice President Danny Lange, Unity Technologies, adm. direktør 

Marianne Lindhard Moe, Dell Technologies, og bestyrelsesformand Nikolaj Nyholm, Astralis. 



 

De ældste af de nyoptagne er landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen og hofdame Elsa Annette de Scheel 

(begge f. 1942), og den yngste er Prins Felix (f. 2002). 

Blandt årets optagne finder man to par: restauratørerne Tina og Eric Kragh Vildgaard, Restaurant Jordnær, 

samt kunstnerne Åse Eg Jørgensen og Jesper Foss Fabricius. 
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