
Kraks Blå Bog 2020-2021 hylder talentet, ambitionen, passionen og 

fagligheden 

 

Når man spørger årets optagne i Kraks Blå Bog om, hvad der driver dem i deres virke, får man så vidt 

forskellige svar som: ”At udfordre de etablerede sandheder”, ”At knalde nogle dumme svin” og ”At skabe 

håb og tro”. Fælles for årets 162 nye optagne er dog, at de alle har gjort sig positivt bemærket inden for 

deres respektive fagområder og står bag bedrifter, der fortjener at blive husket.  

  

Kraks Blå Bog som opslagsværk spænder vidt og vidner om et Danmark, der gør sig umage – i eller uden for 

offentlighedens søgelys. Nogle af de optagne er gået den lige vej i deres arbejdsliv og karriere, andre en 

mere snørklet, men fælles for dem er, at det er folk, der sætter et aftryk, på samfundet eller inden for deres 

fagområde eller branche. 

”Kraks Blå Bog hylder folk, som gennem deres faglige virke illustrerer værdien af at arbejde dedikeret og 

tage sine ambitioner og talenter alvorligt”, udtaler Bolette Rud. Pallesen fra Gads Forlag, der udgiver 

bogen. 

 

Kraks Blå Bog 2020-2021 er den 110. udgave af bogen, der er udkommet siden 1910. I alt indeholder den 

trykte udgave af bogen 8.546 biografier over nulevende personer, mens den digitale version på blaabog.dk 

rummer samtlige biografier på de ca. 30.000 personer, der har været optaget i Kraks Blå Bog gennem tiden. 

Som noget helt nyt kan man i den digitale version i år læse om de optagnes Why. 

”Det er en interessant information, som kan være med til at tegne og nuancere billedet af de optagne i 

deres professionelle virke. Det giver indblik i, hvad der driver og motiverer dem, og kan være til inspiration 

for os andre”, forklarer Bolette Rud. Pallesen. 

 

Årets nye navne 

I dette års udgave af Kraks Blå Bog er fra det politiske liv bl.a. optaget forsvarsminister Trine Bramsen, 

erhvervsminister Simon Kollerup, miljøminister Lea Wermelin og MF Bjarne Laustsen. 

 

Fra kulturens verden finder man i år navne som sanger og sangskriver MØ, skuespiller Maria Rossing, 

instruktør og producer Feras Fayyad, billedkunstner Alexander Tovborg, forfatter Kristina Stoltz, 

museumsinspektør Christian Lund, filminstruktør og manuskriptforfatter May el-Toukhy og kunstkritiker 

Lisbeth Bonde. 

 

Fra mediernes verden kan fx nævnes journalist Ulrik Dahlin, nyhedschef Jacob Kwon, distriktchef Gitte 

Kvist, nyheds- og aktualitetschef Tina Kragelund Krogh, Asienkorrespondent Philip Khokhar og 

erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen. 

 

Inden for erhvervslivet finder man bl.a. koncerndirektør Stina Glavind, Coop Danmark, adm. direktør Jan 

Vendelbo, Spies A/S, direktør og bestyrelsesmedlem Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, CEO Jes Munk 

Hansen, Terma A/S, chefstrateg Henrik Drusebjerg, Danske Bank og adm. direktør Nina Movin, Otto 

Mønsteds Fond. 

 



Fra it- og tech-verdenen finder man adm. direktør Natasha Friis Saxberg, IT-Branchen, CCO og co-founder 

Camilla Ley Valentin, Queue-it, adm. direktør Nana Bule Sejbæk, Microsoft Danmark og Island, og adm. 

direktør og iværksætter Thomas Madsen-Mygdal, TwentyThree. 

 

Den ældste af de nyoptagne er præsident for Røde Kors Sven Bak-Jensen (f. 1947), og de yngste er 

solodanser Jón Axel Fransson, folketingsmedlem Jacob Mark og køkkenchef Rasmus Munk (alle tre f. 1991). 

 

Blandt årets optagne finder man ét ægtepar: arkitekterne Frank Maali Hansen og Gemma Lalandia 

Sanmiguel. 
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