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99.4 Abildstrøm, Jytte
Abildstrøm, Jytte:
Mor som pige : Jytte Abildstrøms erindringer
2003, 205 sider.
Kendt som den ﬂyvende farmor og mor til
Sonja fra Saxogade og for det altid smittende gode humør. Her fortæller hun om
sit farverige liv som skuespiller og leder af
Riddersalen.

99.4 Hirsi Ali, Ayaan
Hirsi Ali, Ayaan:
Ayaan : opbrud og oprør
2006, 413 sider.
Hun er kvinden bag manuskriptet til ﬁlmen
”Submission”, der retter en kraftig kritik
mod islam. Filmen resulterede desværre
i mordet på instruktøren Theo Van Gogh.
Ayaan fortæller gribende om sin opvækst
som muslim i Somalia, om ﬂugten til Holland, hvor hun vendte sin religion ryggen
og om kampen mod undertrykkelse af
kvinder og børn i islams navn.

99.4 Helmuth, Luise Charlotte
Helmuth, Luise Charlotte:
Pusle : en personlig historie
2004, 189 sider.
Hvem husker ikke den yndige og charmerende barnestjerne Pusle fra ”Min søsters
børn”, der skulle ha’ sig en godnatbajer.
Karrieren sluttede brat, og hun har måttet
kæmpe hårdt for at ﬁnde sig selv.

Fra medierne kender vi mange
markante kvindelige personligheder: sportskvinden, journalisten, kunstneren, politikeren.
Også udenfor spotlightet lever
masser kvinder et liv, hvor der
kæmpes for karrieren, familien,
en politisk sag, at vinde over
sygdom. Det er disse barske,
tankevækkende og ikke mindst
inspirerende historier, denne
pjece omhandler. Kendte som
ikke-kendte seje kvinder, som
kan være et forbillede for familie, venner og alle, der læser
deres beretninger.
Tina Ugleholt Hansen
Bibliotekar

99.4 KXXX, Katja
KXXX, Katja:
Katja KXXX - stjerne i syndens by
2002, 260 sider.
Den danske pornostjernes personlige beretning om, hvordan hun som ung middelklassepige med en eksplosiv seksualitet og modeldrømme vælger en karriere i
pornobranchen. Om tiden som Danmarks
internationale pornostjerne og perioden
som skuespiller i USA. Hvad ﬁk hende til
at stoppe?
99.4 Salomonsen, Sanne
Salomonsen, Sanne:
The book : lidt til og meget mer’
2005, 232 sider.
Hele Danmarks rockmama blev i 2006
ramt af en blodprop og måtte lægge sit liv
om. Læs de spændende historier fra livet
på scenen og backstage i Maise Njors interviewbog.

99.4 Genefke, Inge
Larsen, Thomas:
Inge Genefke : portræt af en ildsjæl
2005, 204 sider.
Ganske fortjent har hun modtaget masser
af hæderspriser for sit utrættelige arbejde
for at bekæmpe tortur og hjælpe torturofre
bl.a. med stiftelsen af Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre og Det
Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre.
Hun er en vaskeægte ildsjæl og et varmt
menneske, der har valgt at ville gøre en
forskel.
99.4 Knudsen, Lillian
Den sidste klassekamp
Fortalt til Michael Thorsen og Lis Hylander
2004, 223 sider.
I mere end 25 år har Lillian Knudsen personiﬁceret Kvindeligt Arbejderforbund.
Om hendes faglige kamp for lige løn og
kvinders rettigheder, men også om hendes
private liv helt tilbage til barndommen og
opvæksten i en arbejderfamilie.
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Når ulykken rammer
99.4 Naﬁsi, Azar
Naﬁsi, Azar:
At læse Lolita i Teheran : erindringer om
en læsekreds
2005, 460 sider.
Den kvindelige professor i litteratur Azar
Naﬁsi bliver fyret fra universitet i Teheran,
fordi hun ikke vil bære slør. Alligevel starter hun en illegal læsegruppe for kvinder.
Det er højst risikabelt, men kvinderne har
brug for et sted, hvor de i al hemmelighed
kan samles og dyrke den forbudte engelsksprogede litteratur og undslippe den totale
overvågning fra moralens vogtere.

I mændenes verden
79.929
Berg, Natasha Illum:
Floder af rød jord : i lære som storvildtjæger i Afrika
1999, 174 sider.
At stirre en angribende bøffel lige i øjnene, kampen mod og med naturen og
ikke mindst kampen for overlevelse i en
ekstremt mandsdomineret verden. Det er
en del af denne spændende beretning om
hverdagen som elev hos en storvildtjæger
i Tanzania.
99.4 Travers, Susan
Travers, Susan:
Mit liv i Fremmedlegionen
2001, 345 sider.
Hun kæmpede i Nordafrika, ﬁk en æresmedalje og blev senere ofﬁcer. Barsk historie om Susan Travers, der meldte sig som
frivillig i Fremmedlegionen i 1939 og dermed blev den første kvindelige fremmedlegionær.

99.4 Benneweis, Diana
Benneweis, Diana:
Livet bliver ikke genudsendt
2005, 216 sider.
Diana Benneweis’ personlige beretning
om sit liv som psykiatrisk patient. Hun blev
i 1997 ramt af sygdommen maniodepressiv
psykose og har lagt sin tilværelse radikalt
om og lært at leve med sygdommen og
vælge livet, mens det er her.
99.4 Bro, Sara
Bro, Sara:
Sara Bros dagbog
2004, 364 sider.
Som 27-årig får hun den chokerende besked: du har brystkræft. Igennem hele
sygdomsforløbet forsøger hun at leve så
normalt som muligt og ﬁnder styrke i at dokumentere det gennem fotograﬁer, videodagbog og interview.
99.4 Dardenne, Sabine
Dardenne, Sabine:
Jeg vælger at leve
2005, 218 sider.
I 80 dage blev Sabine holdt som gidsel af
den pædoﬁle Marc Dutroux. Hele Belgien
åndede lettet op, da han i 2004 blev dømt
til livstid for sine forbrydelser. På trods af
ubærlige overgreb fremstår hun psykisk
meget stærk, og det lykkedes hende at
komme videre med sit liv.
99.4 Hirse, Maria
Hirse, Maria:
Bag facaden : en personlig beretning om
selvværd
2004, 188 sider.
Gennem sin opvækst kæmpede hun med
et lavt selvværd. Hun søgte bekræftelse og
anerkendelse via sin skønhed. Gradvist ﬁk
hun opbygget sit selvværd og tør nu stå ved
den person, hun er bag facaden.
3. del af: ”Den 13.”

99.4 Marcus, Maria
Marcus, Maria:
Bulen i mit bryst : en godartet cancerhistorie
2005, 109 sider.
En knude i brystet har ud over frygt og lidelse også givet en rig og opløftende erfaring.
99.4 Meiniche, Anne
Meiniche, Anne:
To kaffe og en staveplade : historien om en
ulykke
2003, 213 sider.
En dag rammes familiens bil frontalt af en
løs lastbilanhænger. Hun kvæstes livsfarligt og hendes ene datter brækker ryggen.
Anne Meiniche bliver 65% invalid. Trods
alle odds kæmper hun sig både fysisk og
mentalt tilbage til førligheden.

I sportens verden
79.621
Knockout : et portræt af Anita Christensen
Af Mette Bacher og Anita Christensen
2002, 169 sider.
Hvor mange kan prale af at være blevet kåret som skønhedsdronning, have en boksekarriere og tilmed vinde Europamesterskabet? Det kan Anita Christensen. Læs om en
barndom med traumatiske oplevelser og
en hård kamp for at nå toppen.
79.64
Mette bag medaljerne
Af Mette Jacobsen og Allan Nielsen
2005, 192 sider.
Det kræver en helt speciel fysisk og psykisk
styrke at nå det, svømmeren Mette Jacobsen har nået. OL-medaljer, verdensmesterskaber, europamesterskaber. Det har ikke
kun været optur.

79.75
Madsen, Henrik:
Anja
2004, 285 sider.
Dansk håndbolds enfant terrible kendt for
sin fuckﬁnger og sit guddommelige håndboldspil. Trods utallige kontroverser med
medspillere, trænere, klubber og presse har
hun skabt verdens bedste klubhold: Slagelse
Dreamteam.
99.4 Brøgger, Karen Marie
Brøgger, Karen Marie:
Ud til grænsen : om ekstremsport, udholdenhed og viljestyrke
2006, 263 sider.
Hun vil gøre alt for at vinde. Altid mixer
hun en ”uimodståelig cocktail af sød sejr
og overdreven smerte”. Ufattelig viljestyrke
og træningsmængde er dagligdag for den
danske sportskvinde, der dyrker adventureracing, løb, kapgang, marcher, styrketræning og bodybuilding.

På eventyr

Karriere

46.74
Isdronningerne : to kvinder, ét mål
Af Anne-Mette Nørregaard og Danna Corke
2006, 200 sider.
Om prøvelserne ved at bo sammen i et lille
telt i 25 graders frost og anstrengelserne på
turen over den grønlandske indlandsis på
ski. Fra de praktiske forberedelser til de ekstreme udfordringer.

30.172
Powerqvinder : Vibeke Hartkorn interviewer 12 indﬂydelsesrige kvinder om drivkraft, magt og modstand
2006, 233 sider.
Interview af 12 danske powerkvinder. Om
den turbulente vej mod toppen, livseventyr,
kamp med selvværdet og den stærke vilje
til sejr.

48.217
Rasmussen, Nina:
Alene i Iran
1999, 355 sider.
Ingen kvinde bør rejse alene gennem dagens Iran. Nina Rasmussen har rejst de
utroligste steder og ofte udfordret rejselivets
grænser. Iført den påbudte islamiske tilsløring opsøger hun iranere for at få et indblik
i det liv, der leves bag hjemmets ﬁre vægge
i præstestyret.

99.4 Lysgaard, Vitta
Dethlefsen, Gitte:
Oliedronningen : et portræt af Vitta Lysgaard
2005, 300 sider.
Som ung enke står hun pludselig alene med
ansvaret for et rederi og benzinselskabet
UNO-X. Hun bliver en markant personlighed og en aktiv erhvervskvinde på Herning-egnen. Hun er i dag en af de rigeste
kvinder i dansk erhvervsliv.

99.4 Hofmann, Corinne
Hofmann, Corinne:
Gensyn i Barsaloi
2006, 167 sider.
Corinne er ikke bange for at følge sit hjerte.
For 14 år siden giftede hun sig med masaikrigeren Lketinga og ﬁk barn med ham.
Forholdet holdt ikke, og hun rejste tilbage
til sit hjemland Schweiz. Nu vender hun tilbage til Kenya for at besøge eksmanden og
den øvrige familie.
2. del af: ”Den hvide masai”

kvinder

99.4 Thygesen, Anna
Thygesen, Anna:
Om mus og mænd
2004, 313 sider.
Hun blev kendt landet over, da PFA-skandalen og sagen mod Kurt Thorsen rullede.
Hun kom på landets avisforsider som byggematadorens kæreste. Forholdet endte
med et brag. Bag skandalen ﬁndes en kvinde, der ikke er bange for at tage bladet fra
munden og sige tingene ligeud.
99.4 Troense, Bente
Troense, Bente:
Baglæns og på høje hæle
2002, 261 sider.
Journalisten fortæller om barndommens og
ungdommens fattige kår. Hun kæmpede sig
som ung ud af fattigdommen, klarede sig
som alenemor og gjorde karriere som radio- og tv-journalist.

Borgens dronninger

Film med stærke kvinder

32.26
Roijer, Gunilla:
Borgens dronninger : kvindeliv, politikerliv
2006, 361 sider.
Portrætter af Danmarks 12 førende, kvindelige politikere. Om deres politiske drømme, kriser og visioner og om deres privatliv,
barndom og karriere.

77.77
En lang forlovelse
Instruktør: Jean Pierre Jeunet
2005, dvd-video
Den polioramte, 19-årige Mathilde nægter at tro på, at hendes elskede Manech er
omkommet under 1. Verdenskrig i Somme
i skyttegravskrigen. Hun går gennem ild
og vand for at ﬁnde ud af, hvad der er sket
med ham.

99.4 Jelved, Marianne
Holstein, Erik:
Jelved : en politisk biograﬁ
2005, 250 sider.
Med et fast greb i håndtasken og ideologien
har hun formået at opnå en massiv succes
hos vælgerne og nærmest kultstatus hos
veluddannede unge. Et portræt af den radikale leder Marianne Jelved som politiker
og menneske.
99.4 Jespersen, Karen
Jespersen, Karen:
Karen : en personlig historie
2004, 287 sider.
Hun har aldrig været bange for at sige sin
mening og komme ud i politisk stormvejr.
Karen Jespersen fortæller om sin opvækst
hos en enlig mor i et københavnsk arbejderkvarter, - om tiden som rødstrømpe,
aktiv på venstreﬂøjen og tv-journalist, om
tiden som social- og indenrigsminister, og
endelig om det politiske opgør med Socialdemokraterne om udlændingepolitikken.

77.77
North Country
Instruktør: Niki Caro
2006, dvd-video
Da Josey tager et job som minearbejder,
bliver hun dagligt udsat for sexchikane af
sine mandlige kollegaer. Selvom alle er
imod hende, anlægger hun USA’s første
kollektive søgsmål om sexchikane.
77.77
Sophie Scholl : die letzten Tage
Instruktør: Marc Rothemund
2006, dvd-video
Søskendeparret Hans og Sophie Scholl arresteres og anklages for højforræderi, da de
i 1943 på universitet i München omdeler
løbesedler, der fortæller sandheden om
Stalingrad og herrefolkets kommende nederlag. Men Sophie er stolt af sin frihedskamp og for at stå ved sin samvittighed.
77.77
Stolthed og fordom
Instruktør: Joe Wright
2006, dvd-video
Mr. og Mrs. Bennet har fem smukke døtre,
der gerne skulle giftes med rige mænd, da
fætteren Collins skal arve deres herregård.
Da den unge, rige Mr. Bingley ﬂytter til egnen og får et godt øje til Jane Bennet, synes
lykken gjort. Den næstældste datter Elizabeth vil kun giftes af kærlighed og møder
Bingley’s rige ven, den arrogante Darcy.

kvinder

99.4 Hedegaard, Connie
Strand, Kurt:
Connie Hedegaard : ikke blot til pynt
2005, 331 sider.
Ikke blot til pynt men en principfast og
ihærdig minister. Portræt af den konservative politiker, om hendes karriere i - og
uden for politik som politisk stjerneskud i
1980’erne, radioavischef, Deadlinevært og
miljøminister.

77.77
Vera Drakes hemmelighed
Instruktør: Mike Leigh
2005, dvd-video
London 1950. Vera Drake hjælper alle omkring sig med sin varme og kærlighed, men
hendes hjælpsomhed bringer hende i problemer. Hun hjælper nemlig også kvinder,
der er kommet i ”uheldige” omstændigheder, og det er kriminelt.
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