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De beskæftiger sig dagligt med virkelighedens forbrydelser, men hvilke bøger 
tager landets politichefer ud af boghylden, når de holder fri? 

TEKST MARTINE STOCK

Hvad læser 
politicheferne?

Arne Gram
Politidirektør 
i Fyns Politi

»Jeg er glad for Jussi Adler-Olsens bøger – 
en af dem, som jeg har læst for nylig, er Jour-
nal 64, der handler om de kvinder, der blev 
sendt til Sprogø på ’kvindeanstalt’. Det lig-
ger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan faktisk se 
derhen. Jeg synes, det er en god kombinati-
on af krimi og historie, og så skriver han let 
og er god til at finde på nye plot. I julegave 
fik jeg Natrium Chlorid, så den skal jeg snart 
i gang med. Andre krimiforfattere, jeg godt 
kan lide, er Michael Katz Krefeld og Katrine 
Engberg. Generelt snupper jeg en krimi for 
at slappe af. Selvfølgelig kan der være lig-
heder til mit arbejde, men de fleste ved jo 
godt, vi ikke har nogen Carl Mørck siddende 
i kælderen.«

»Lige nu læser jeg Churchill af Jan Hede-
gaard om Winston Churchills mest kendte 
taler. Jeg blev egentlig inspireret, fordi jeg så 
en udsendelse på Netflix og tænkte, at dét 
måtte jeg dykke lidt ned i. Det er ikke en 
bog, jeg læser fra A til Å, men snarere én, jeg 
læser lidt sporadisk.«

Svend Foldager
Politiinspektør i 

Nordsjællands Politi

»Jeg kan godt lide Steffen Jacobsens bøger, 
for eksempel Trofæ, som er den, han slog 
igennem med. Jeg kan godt lide dens rimelig 
hårdtslående tilgang og dens skildring af en 
brutal verden. Nogle af Jussi Adler-Olsens 
tidlige krimiromaner, for eksempel Journal 
64, er også gode. En god krimi for mig er na-
turligvis det uforudsigelige plot, men også 
beskrivelserne af menneskene. Jeg kan også 
godt lide, når der er en beskrivelse, jeg ken-
der. Jeg var for eksempel i Grønland for tre år 
siden. Parallelt med min rejse rundt i landet 
læste jeg Den sorte engel af Nina von Staffeldt, 
som beskrev mange af de samme steder.«

 

»Lige i øjeblikket læser jeg Flugten af C.L. 
Taylor. Eller det vil sige, jeg lytter faktisk. 
Jeg har en god halv time frem og tilbage på 
arbejde, hvor jeg gerne hører lydbøger. Det 
er meget rart, fordi jeg kun kan koncentrere 
mig om at køre og lytte. Jeg synes især, det er 
dejligt på vej hjem og en god måde at få ren-
set hjernen på.«

Helle Kyndesen
Politidirektør i Midt- og 

Vestjyllands Politi

»Selv om opklaring af forbrydelser er en del 
af hverdagen på jobbet, kan jeg fint slappe 
af ved at læse en krimi. Jeg læser faktisk 
mange krimier – det kan være Jo Nesbø, 
Arne Dahl, Lars Kepler, Jens Henrik Jensen 
eller Jussi Adler-Olsen. De har hver deres 
stil, men det til fælles, at man lynhurtigt 
hvirvles ind i historien. Jussi Adler-Olsens 
Natrium Chlorid viser, at der er meget hårdt 
efterforskningsarbejde med at få samlet trå-
dene og skabt klarhed over et forløb. Og at 
man ikke må give op i drabssager, for der er 
de forurettede at tænke på.«

»Jeg har lige læst Saltstien af Raynor Winn. 
Det er en fantastisk og inspirerende fortæl-
ling om et ægtepar, som mister stort set alt, 
hvad de ejer efter en fejlslagen investering, 
og hvor den ene af dem derudover bliver 
ramt af en uhelbredelig sygdom. De tager 
på en cirka 1.000 kilometer lang vandretur 
i det sydvestlige England med alt, hvad de 
ejer, i to rygsække. Den indeholder meget 
håb og viser styrken i et sammenhold mel-
lem to mennesker.«

Q & A

Hvilke krimier kan du godt lide?

Kirsten Dyrman
Politidirektør i 

Østjyllands Politi

»Jeg læser indimellem krimier som ren 
underholdning og afslapning, men bruger 
det ikke til at spejle mig i – eller i relation 
til min egen rolle og mit arbejde. Det er 
for mig to vidt forskellige ting. Jeg har læst 
en del af den amerikanske krimiforfatter 
Harlan Cobens bøger, ligesom jeg er meget 
betaget af britiske Philip Kerrs Berlin Noir-
serie (startende med Martsvioler, red.), hvor 
handlingen udspiller sig i tredivernes Berlin 
på randen af Anden Verdenskrig. Af danske 
krimiforfattere kan jeg nævne Jesper Stein 
og Michael Katz Krefeld.« 
 

»Lige nu læser jeg noget helt andet, nemlig 
den helt fantastiske historiske roman Den 
underjordiske jernbane af den amerikanske 
forfatter Colson Whitehead. Romanen 
handler om en ung sort slaves flugt fra en 
bomuldsplantage i Georgia, USA.«

Hvad læser du lige nu?


