
Filmatiserede biografier og biografiske romaner 
(opdateret d. 5/12 2021) 
 
Listen her indeholder en række biografier og biografiske romaner, som er blevet filmatiseret, 
og som findes på dansk. 
 
99.4 Charrière Henri     
Papillon af Henry Charrière 
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 
Film med titlen ”Papillon”     
 
99.4 Gilbert Elizabeth 
Spis, bed, elsk af Elizabeth Gilbert     
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 317 sider 
Forfatteren rejser efter sin skilsmisse ud i verden: Italien, Indien og Indonesien. Hun genfinder 
sig selv i den italienske mad, den indiske meditation og den nye kærlighed i Indonesien. 
Samhørende; Spis, bed, elsk ; Gift 
Film med titlen ”Spis, bed, elsk”     
 
99.4 Krøyer Marie       
Balladen om Marie Krøyer af Anastassia Arnold 
Rosinante, 2012. - 420 sider 
Om Marie Krøyers (1867-1940) liv og hendes ægteskaber med P.S. Krøyer og komponist Hugo 
Alfvén. 
Film med titlen ”Marie Krøyer”     
 
99.4 McCandless Christopher Johnson      
Ind i vildmarken af Jon Krakauer 
Lindhardt og Ringhof, 1999. - 231 sider 
Beretningen om Christopher Johnson McCandless (1968-1992), der vender civilisationen 
ryggen og drager ud i Alaskas vildmark, hvor hans lig findes fire måneder senere. 
Film med titlen ”Into the Wild”     
 
99.4 Pozzo di Borgo Philippe f. 1951      
De urørlige af Philippe Pozzo di Borgo 
Tiderne Skifter, 2013. - 247 sider 
Om den handicappede rigmand Philippe Pozzo Di Borgo (f. 1951), og hans møde med Abdel, 
der bliver hans hjælper og ven. 
Film med titlen ”De urørlige”      
 
99.4 Ralston Aron 
Et umuligt valg af Aron Ralston           
Aschehoug, 2005. - 348 sider 
Den amerikanske bjergbestigers (f. 1975) beretning om sin kamp for overlevelse, da hans 
hånd, under en klatretur i Blue John Canyon i Utah, bliver klemt fast under en klippeblok. Efter 
at have siddet fastklemt i 5 dage indser han, at hans eneste chance for at slippe fri og blive 
reddet er at skære hånden af. 
Film med titlen ”127 Hours”     
 
  



99.4 Swofford Anthony 
Jarhead: en marinesoldats beretning om Golfkrigen og andre slag 
Borgen, 2003. - 292 sider 
Den tidligere amerikanske underkorporal og skarpskytte i US Marinekorps (f. 1970) beretter 
råt for usødet om sin barske karriere i korpset og om sin deltagelse i Golfkrigen i begyndelsen 
af 1990'erne. 
Film med titlen “Jarhead” 
 
HhhH - Himmlers hjerne hedder Heydrich af Laurent Binet    
Tiderne Skifter, 2013. - 304 sider 
I et konstant krydsklip mellem historien og egne nutidige overvejelser fortæller forfatteren om 
drabet på Reinhard Heydrich i 1942, om sin egen fascination af det og om det at skrive en bog 
om det. 
Film med titlen ”The Man With the Iron Heart”     
 
Den danske pige af David Ebershoff      
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 395 sider 
Roman bygget over det danske kunstnerægtepar Gerda og Einar Wegeners skæbne. Som den 
første nogensinde fik han foretaget en kønsskifteoperation, i Dresden i 1920'erne, og blev 
forvandlet til Lili Elbe. 
Film med titlen ”Den danske pige”      
 
En komikers opvækst af Jonas Gardell 
Tiderne Skifter, 1993. – 246 sider 
Galgenhumoristisk skildring af nogle skolekammerater i en idyllisk villaby i 1970'ernes 
velfærds-Sverige. Fortæller om et barndommens helvede, om magtkampe og mobning, og om 
drengen der kun kan hævde sig ved at være morsom. 
Film med titlen ”En komikers uppväxt” 
 
Angelas aske af Frank McCourt     
Munksgaard/Rosinante, 1996. - 388 sider 
En irsk katolsk barndom med elskelige, men håbløst fattige forældre i Limerick giver 
forfatterens minder et skær af elendighed. Men midt i slummen overlever de stærke på 
livskraft, humor og sammenhold. 
Samhørende: Angelas aske ; Lykkens land ; Hr. Lærer 
Film med titlen ” Angela's Ashes”     
 
Wolf Hall af Hilary Mantel     
People's Press, 2010. - 610 sider 
Historisk roman om statsmanden Thomas Cromwell (ca. 1485-1540) og hans karriere hos først 
kardinal Wolsey og siden som Henrik VIII's medhjælp i skilsmissesagen, der skulle sikre ham 
Anne Boleyn. 
TV-serie med titlen ”Wolf Hall”      
 
Precious af Sapphire     
Mis. Label, 2010. - 135 sider 
Selvbiografisk roman om den 16-årige Precious fra Harlem. Hun er sort, fattig, kæmpetyk, 
analfabet og gravid med sit andet barn. Gennem hele sin opvækst er hun blevet misbrugt og 
slået af sine forældre, og det er hendes egen far, som er far til hendes børn. I specialskolen 
møder Precious en forstående og insisterende lærer, der formår at give Precious tro på sig selv 
og fremtiden. 
Film med titlen ”Precious”     
 
 
 



Altings bedrøvelighed af Dimitri Verhulst    
Ries, 2007. - 258 sider 
En skildring af livet i en lille belgisk landsby, hvor hovedinteressen er druk, og deraf afledte 
følger, set fra drengen Dimitris perspektiv, og med den groteske familie Verhulst, onkler og 
den fraskilte far og den gamle bedstemoder i centrum. 
Film med titlen ”De helaasheid der dingen” / ”The Misfortunates     
 
Dykkerklokken og sommerfuglen      
Rosinante, 2000. – 135 sider 
Chefredaktøren for tidsskriftet "Elle" rammes af et apoplektisk anfald og lammes totalt. Han 
skriver ved hjælp af blink bogen, som denne film er forlæg til. 
Film med titlen ”Le scaphandre et le papillon” 
 
 


