
Fængslende beretninger 
(opdateret 15/2 2019) 
 
Uskyldig dømt er titlen på en rystende biografi om en mand, som sad fængslet i mange år i 
USA for en forbrydelse, han ikke begik. Listen her indeholder en række titler på 
erindringsbøger og romaner bygget på virkelige hændelser om personer, der har siddet i 
fængsel - skyldige og uskyldige - som her fortæller deres historie. 
 
 
Med koldt blod af Truman Capote 
Gyldendal, 2006. 328 sider 
En dokumentarisk skildring af mordet på en amerikansk farmerfamilie, dets opklaring og 6 års 
forsøg på at forhindre udførelsen af de to unge morderes dødsstraf.    
 
Den sande historie om Kelly-banden af Peter Carey 
Samleren, 2002. 407 sider 
Romanbiografi om Ned Kelly (1855-1880), den australske Robin Hood. Han levede et kort, 
fattigt, kriminelt og voldsomt liv.     
 
Fra det ene slot til det andet af Louis-Ferdinand Céline 
Holkenfeldt, 1997. 373 sider 
En gammel fransk læge og forfatter fortæller i 1950'erne om sine oplevelser under krigen. Med 
fantasi og sort humor gennemgår han krigsoplevelserne og fængselsopholdet i Danmark for 
kollaboratørvirksomheden i Frankrig. 
Samhørende: Fra det ene slot til det andet; Nord; Rigodon          
 
En mand af Oriana Fallaci 
Gyldendal, 1989. 535 sider 
Dokumentarisk roman om den græske frihedshelt Panagoulis, der blev fængslet og torteret 
under juntaens regime. Efter sin frigivelse ved juntaens fald døde han under mystiske 
omstændigheder.     
 
Det største politiske mord af Preben Harris 
Gyldendal, 2008. 170 sider 
Biografisk roman om J.J. Dampe (1790-1867), der bliver dødsdømt af Frederik VI for sin kamp 
for at afskaffe enevælden, men får dommen ændret til fængsel og landsforvisning.    
 
I skyggen af en forbrydelse af Helena Henschen 
Klim, 2005. 238 sider 
Dokumentarroman. Helena Henschens mor var i 1932 15 år, da hun mistede sin familie ved de 
såkaldte "sydowske mord". Forfatteren forsøger i romanen at skildre, hvad baggrunden for 
mordene var.          
 
Uindviet jord af Hannah Kent 
Hetland, 2014. 415 sider 
I 1829 bliver den islandske tjenestekvinde Agnes Magnúsdóttir henrettet for drab, men begik 
hun virkelig ugerningen? I sin sidste tid bliver hun anbragt i forvaring hos en modvillig familie, 
og brudvis fortæller hun sin historie til dem og en ung hjælpepræst.    
 
Celle 40: 21 timer af Sigurd Langs liv af Søren Lyngbye 
Hovedland, 2012. 254 sider 
Roman hvor vi over 21 timer følger den 32-årige Sigurds dagligdag som indsat i Aarhus Arrest. 
Det kunne lyde som et ensformigt liv, men han har evigt travlt med narkohandel og 
magtkampe med vagterne. Hvordan den ellers intelligente Sigurd er endt i fængsel oprulles via 
en række flashbacks.       



Kun i Horsens var han hjemme af Martin Petersen 
Hovedland, 2007. 201 sider 
Anton var smed og tyv. Hans skæbne var resultatet af de vilkår, man bød et uægte barn i 
1800-tallets Danmark. Selv da han prøvede lykken i Amerika, endte det galt.    
(også med titlen Manden med sækken) 
 
Opklaringen af et meget omtalt mord af Paul Smith 
Hovedland, 2006. 282 sider 
Jan Åkesson og Helena Maria Cirio har mødt hinanden på et kursus i Göteborg. Han er tidligere 
politimand og graver stadig i mysteriet om mordet på Olof Palme. Sammen arbejder de sig 
frem til en helt ny teori, der forkaster alle tidligere.       
 
Frihedens port af Ole Sohn 
Vindrose, 1999. 352 sider 
Dokumentarroman om den danske sømand og kommunist Claus Jensen, som i 1934 blev 
smuglet til Arkhangelsk for at undgå en politisigtelse, men kort før sin hjemrejse blev sigtet for 
spionage og i de næste ti år gennemlevede et helvede i Stalins fængsler.     
 
Violinbyggeren af Henrik Strube 
Lindhardt og Ringhof, 2011. 347 sider 
Historien om den morddømte Sonny, der begynder at bygge violiner under afsoningen af sin 
16 år lange dom. Midt i det rå fængselsmiljø, blandt hårde kriminelle, udviser Sonny stor 
opfindsomhed for at realisere sin drøm. Et bud på hvorfor nogen fortabes i druk, depression, 
kriminalitet og dårlige relationer, mens andre bevarer glæden ved livet trods alle udfordringer.   
 
Dobbeltmennesket af Karen Søndergaard Jensen 
Kallisto, 2005. 266 sider 
Biografisk roman om  Frederikke som bliver født i 1845 som tvekønnet. Hun bliver leder af et 
drengehjem, men da der indledes en retssag mod hende, hvor hun anklages for at have dræbt 
en af drengene, må hun skifte køn og navn til Vilhelm. Efter 11 år i fængsel møder han en 
kvinde, og lever lykkeligt som mand til sin død i 1936.         
 
Englemagersken af Karen Søndergaard Jensen 
Forlaget Ådalen, 2004. 286 sider 
Biografisk roman om barnemordersken Dagmar Overby, der ved at tage plejebørn til sig for 
pengenes skyld, og derefter dræbe børnene, dræbte mindst 16 spædbørn.    
 
Høg over høg af Niels Vinding 
Lindhardt og Ringhof, 1993. 230 sider 
Dokumentarisk spændingsroman om de sammensværgelser, som ifølge forfatteren førte til 
mordet på præsident John F. Kennedy i 1963, og hvori både CIA, den amerikanske mafia, 
eksilcubanere og Lee Harvey Oswald deltog.     
 
Kald mig ikke offer af Dina Yafasova 
Gyldendal, 2011. 351 sider 
Dokumentarisk roman om den unge lærer, Archana Guha, der bliver taget til fange af det 
indiske politi, fordi hendes bror er medlem af en politisk oprørsbevægelse. I fængslet bliver 
hun udsat for så voldsom tortur, at hun bliver lam. Broderen, Saumen, ønsker hævn over 
bødlen Runu.       
 
Fire år i helvede af Mads Bjørn-Nielsen (99.4) 
Documentas, 2003. 178 sider 
Med udsigten til at tjene 100.000 kr. lod Mads Bjørn-Nielsen (f. 1970) sig friste til at smugle 
3,5 kg hash som viste sig at være kokain. Han beretter om sit ophold i San Antonio-fængslet i 
Venezuela fra juli 1998 til december 2001.     



 
Forbryderbilleder af Edward Bunker (99.4) 
Rosinante, 2000. 452 sider 
Edward Bunker (f. 1933) fortæller om et liv med hård kriminalitet, vold og stoffer samt 
realiseringen af sin drøm om at blive forfatter.     
 
Papillon af Henry Charrière (99.4) 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 1992. 477 sider 
Som livsfange i straffeanstalter i Fransk Guyana lykkes det forfatteren (1907-1973), efter 
talrige forgæves flugtforsøg, at nå i sikkerhed i Venezuela.  
Samhørende: Papillon; Banco          
 
Richard Jensen - historien om en mand af Erik Nørgaard (99.4 Jensen Richard) 
Holkenfeldt, 2007. 268 sider 
Om søfyrbøderformanden Richard Jensen (1894-1974), der i 1941 blev idømt 16 års fængsel 
for skibssabotage, med hans dagbog fra fængselstiden i Vridsløselille 1942-1944, om hans 
forhold til den såkaldte "Wollweber-bande" samt om tiden efter befrielsen 1945.     
 
Chasing justice af Kerry Max (99.4) 
Vision, 2007. 306 sider 
Twenty-two years on death row for a crime I didn't commit      
 
Ondskabens øjne af Poul Duedahl (99.4 Nielsen, Jens) 
Gad, 2016. 365 sider 
Om Jens Nielsens (1862-1892) vej ind på forbryderbanen, om årsagen til hans had til 
offentlige myndigheder og om hvordan det gik til at han endte med at blive henrettet som den 
sidste i fredstid i Danmark.     
 
Ved den usynlige front af Jens Ellekær (99.4) 
Ellekær, 2009. 362 sider 
Forfatteren (f. 1951) beretter om sin knap syv år lange militærtjeneste i 1970'ernes store, 
mobiliseringsbaserede hær, samt om den senere kontakt til Forsvarets Efterretningstjeneste 
og sit virke som efterretningskilde i DDR og i Polen, hvor han i 1987 blev arresteret og idømt 
ni års fængsel for spionage.          
 
11.11.11: historien om den danske playboy og komplottet om at smugle Gaddafis søn 
til Mexico af Mads Brügger (99.4 Flensborg Pierre) 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 354 sider 
Den 11.11.11 anholdes Pierre Flensborg i Mexico City, anklaget for at ville smugle diktatoren 
Gaddafis søn over grænsen. I 533 dage sidder danskeren i nogle af Mexicos værste fængsler. 
Flensborg hævder at være uskyldigt fængslet - og journalist Mads Brügger kommer på sagen.   
 
Danskeren på Guantanamo af Hans Davidsen-Nielsen (99.4 Abderrahmane Slimane 
Hadj) 
Politiken, 2004. 218 sider 
Den dansk-algieriske fange, løsladt efter 747 dage på den amerikanske interneringslejr på 
Cuba, beretter om sine oplevelser i den berygtede Guantanámo-base, sætter ord på sin 
religiøse vækkelse og beskriver den lange rejse for at føre hellig krig for Taliban i Afghanistan, 
der gik forud for tilfangetagelsen i Pakistan 2001.    
 
  



Hypnosemorderen - dobbeltmennesket Palle Hardrup af Poul Martinsen (99.4 
Hardrup, Palle) 
Gyldendal, 2012. 226 sider 
Skildring af den tidligere Hipo-mand og nazist Palle Hardrup (1922-2012), som var manden 
bag dobbeltmordet på to bankfolk i 1951. Den mystiske sag involverede en mulig 
medsammensvoren, som måske hypnotiserede Hardrup til at begå bankrøveriet.   
 
En forfærdelig mand af Lars Jensen (99.4) 
Bogkompagniet, 2013. 448 sider 
Lars Jensen (f. 1971) fortæller om drabet på sin far, og om sin løbebane fra ungdomskriminel, 
over flere fængselsophold til medlemsskabet af Hells Angels, og om hvordan han kommer ud 
af det kriminelle miljø og etablerer en bedemandsforretning.     
 
Orange er det nye sort: mit år i kvindefængsel af Piper Kerman (99.4) 
Gyldendal, 2014. 373 sider 
Piper Kermans (f. 1969) beretning om sit ophold i et amerikansk kvindefængsel for 
narkotikasmugling, hvor hun møder kvinder fra alle samfundslag, og hvor hun må lære at 
navigere rundt i en fremmed verden med særegne adfærdskodekser og regler.    
 
Ankomsten af Klaus Riskær Pedersen (99.4) 
Gyldendal, 2009. 223 sider 
Om Klaus Riskjær Pedersens (f. 1955) liv i Statsfængslet ved Søndre Omme, hvor han skal 
afsone 6 år. Beskriver livet indenfor fængslet, om fængselspersonalet og de medindsatte.     
 
Mellem løgn og sandhed: 100 dage i Evinfængslet af Roxana Saberi 
Thaning & Appel, 2011. 326 sider 
Selvbiografisk skildring af en ung japansk-iransk amerikansk kvindelig journalist, der under et 
arbejdsophold i Iran bliver arresteret og uretfærdigt dømt for spionage. Om hendes oplevelser 
under sit fængselsophold i Teherans berygtede Evin-fængsel.    
 
Palle Sørensen – politimorder af Frank Bøgh (99.4 Sørensen, Palle) 
Ekstra Bladet, 2007. 195 sider 
Om politimorderen Palle Sørensen (f. 1927), der i 1965 skød og dræbte fire betjente og ialt 
sad 44 år og tre måneder i fængsel, de sidste 33 år var livstidsstraffen for politimordene. 
 
Fifty/fifty af Mikkel Sonne (99.4 Titsworth Timothy) 
People's Press, 2009. 268 sider 
En personlig beretning om Mikkels venskab med den dødsdømte Timothy Titsworth, kaldet 
fifty-fifty, gennem 9 år. Fra deres første møde til Tims henrettelse i 2006 og Mikkels 
efterfølgende møde med hans familie.     
 
En svindlers storhed og fald af John Trolle (99.4) 
Turbine, 2013. 276 sider 
Om John Trolle (nu John Rasmussen) (f. 1963) og hans chipkort firma Memory Card 
Technology, som fik en brat ende da firmaet gik konkurs og han blev dømt til fængsel.    
 
Uskyldig dømt af John Grisham (99.4 Williamson Ronald Keith) 
Aschehoug, 2007. 379 sider 
Om retssagen mod amerikaneren Ronald Keith Williamson (1953-2004), der blev uskyldig 
dømt for mord og måtte tilbringe 12 år på dødsgangen før en DNA-test frikender ham.    
 
 
 


