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BORGEN er historien om en kvindelig politiker, der overtager statsministerposten; om det politiske spil,
spindoktorer og pressens rolle - og ikke mindst om de personlige omkostninger, det politiske spil har for de

involverede.

I centrum står den 40-årige politiske leder Birgitte Nyborg, som gennem sin idealisme og store indsats sikrer
sit parti en jordskredssejr og dermed skal tackle den største udfordring i sit liv: Hvordan udnytter hun mest

effektivt de nyvundne mandater, og hvor langt vil hun gå for at opnå størst mulig politisk indflydelse? Hun er
en kvinde med et brændende engagement, et stort hjerte - og kort tid at løbe på. Vil det lykkes hende at være

en succesrig og professionel toppolitiker og samtid forblive tro mod sig selv?

Omkring Birgitte Nyborg møder læseren det galleri af personer, som kendes fra tv-serien: spindoktoren
Kasper Juul, journalisten Katrine Fønsmark, Arbejderpartiets Michael Laugesen, statsminister Lars Hesselboe

m.fl.

Borgen er baseret på første sæson af DR’s tv-serie af samme navn.

politik, politikere, ministre, statsminister, folketinget, karriere, spin, pressen, journalister, skilsmisse, 2010-
2019, Danmark
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