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Selja Ahava: Før min mand forsvinder 
Jensen & Dalgaard 2019, 231 sider 
Roman om en kvinde, hvis mand efter ti års ægteskab siger, at han i virkeligheden altid har villet være en kvinde. Hendes 
historie spejler sig i Christopher Columbus' historie, og begge udfoldes parallelt 
 
André Aciman: Find mig 
Rosinante 2019, 278 sider 
Samuel er på vej for at besøge sin søn, Elio, i Rom, da han forelsker sig i den meget unge Miranda. Nogle år senere 
indleder Elio et kærlighedsforhold til en noget ældre mand. Men forholdet forstyrres af Elios følelser for sin gamle kæreste 
Oliver 
 
Ingeborg Bachmann: Malina  
Grif 2021, 387 sider  
Kultroman og litterær klassiker om kærlighed, overgreb og kunstnerisk udfoldelse, skrevet som en imaginær selvbiografi i 
et opgør med en kvælende patriarkalsk verden. Til krævende læsere, der både vil underholdes og stimuleres intellektuelt  

 
Janes Baldwin: Giovannis værelse 
Gyldendal 2018, 229 sider (Originaludgave 1956) 
Mens hans forlovede, Hella, er på rundrejse i Spanien, forelsker David sig i den italienske bartender, Giovanni. Snart flytter 
han ind hos Giovanni, men da Hella vender tilbage til Paris tre måneder senere, er David tvunget til at vælge mellem de 
to 
 
Tahar Ben Jelloun: Tabet 
Arvids 2014, 114 sider 
Fortælling der beskriver prostatacancerens konsekvenser for en mand herunder tabet af mandlig identitet og seksualitet 
 
Merete Bandak: Et håb på størrelse med en myg 
Eksistensen 2018, 215 sider 
Da Lis' mand Morten, der var præst, pludselig dør, skal Lis til at finde sig selv på ny. I sin nye lejlighed gør hun sig tanker om 
livet, døden, familien og om sin egen identitet 
 
Sibylle Berg: Tusind tak for livet 
Tiderne Skifter 2014, 369 sider 
Toto, et barn af ubestemmeligt køn, for mærkelig og god til denne verden, udsættes for både socialismens og vestens 
grusomheder fordi han ikke kan passe ind nogetsteds 
 
Henrik Bjelke: Det absolutte nærværs delirium 
Escho 2016, 283 sider 
Antologi der viser hvorledes Henrik Bjelkes forfatterskab udfordrede realitetsbegrebet og identiteten. Udvalget her giver 
et indblik i forfatterens skrift i forskellige genrer med udpluk af romaner, noveller, lyrik og essays 
 
Teju Cole: Åben by 
Batzer 2014, 332 sider 
Den unge nigerianske studerende Julius lindrer sin hjertesorg ved at vandre omkring i New Yorks gader. Her mindes han 
begivenheder i sit liv og taler med de mennesker der færdes i storbyen 
 
Cara Delevingne: Mirror mirror 
Politiken 2017, 382 sider 
Fire 16-årige outsidere har i det succesfulde band "Mirror Mirror" fundet et sted, hvor deres forskelligheder accepteres og 
værdsættes. Da Naomi forsvinder, må resten af gruppen konfrontere deres egne mørke hemmeligheder for at finde ud 
af, hvad der er sket med hende 



 
David Ebershoff: Den danske pige 
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 
 
Beate Grimsrud: Evighedsbørnene 
Gyldendal 2016, 356 sider 
Siri er indbildt gravid. Louise er cutter. André elsker sin kat mere end mennesker. Tomas har sine systemer. På papiret er 
de alle voksne, men de passer ikke rigtig ind i forestillingen om det normale liv 
 
Geir Gulliksen: Den jeg skulle blive  
Gutkind 2021, 253 sider  
Henning er fraskilt og gider ikke kvinder mere. Men hvordan bliver man den rigtige udgave af sig selv? Vellykket og 
velskrevet norsk udviklingsroman, som henvender sig til alle læsere af gode litterære værker  

 
Chad Harbach: Kunsten at gribe livet 
Politiken 2012, 539 sider 
Baseball er baggrunden for en historie om selv at kunne styre sit liv, se muligheder og kæmpe sig igennem - en søgen 
efter identitet. Henry er det unge baseballtalent, der bliver voksen ved at lære at fejle 
 
Hilda Hilst: Den uanstændige Madam D 
Gladiator 2018, 80 sider 
Hillé er enke, hendes tilnavn Derelictio betyder forladthed, forsømmelse. Hun bor under trappen i sit hus og råber 
ukvemsord efter naboerne. I lange indre monologer fortæller hun om et kvindeliv i oprør og om seksualitet, galskab, 
forpinthed og religiøs splittelse 
 
Vigdis Hjorth: Lærerindens sang 
Turbine 2019, 217 sider 
Lotte Bøk er 57 og underviser i dramatik på skuespillerlinjen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun hviler i sig selv og er tilfreds 
med sit liv. Da hun siger ja til at deltage i et filmprojekt ændrer dette sig dog snart 
 
Ben Q Holm: Manden i glasset 
Lindhardt og Ringhof 2014, 314 sider 
Giovanni har levet i overhalingsbanen med international våbenhandel, masser af penge, kvinder, sprut og smøger. Nu er 
han midaldrende, ensom og slidt. Han vender hjem til Danmark, hvor han reflekterer over sit liv, og hvad det hele skulle 
gøre godt for 
 
Siri Hustvedt: Minder om fremtiden 
Lindhardt og Ringhof 2019, 331 sider 
Kvinden S.H. kommer til New York i 1978 for at skrive en roman. 40 år senere læser S.H. sin dagbog fra dengang, og det 
giver hende anledning til at kigge tilbage på sit liv og sit yngre jeg 
 
Sofie Jama: Den nordiske mands hævn 
Politiken 2020, 430 sider 
Den muslimske læge Sara ser en mand tabe et sæt nøgler på gaden. Hun følger efter ham og låser sig ind i hans 
lejlighed. Det bliver starten på en opslugende besættelse. Politikommissær Olav Vesth kæmper for at opklare en mystisk 
sag, hvor en journalist, en lesbisk præst og Etisk Råd får tilsendt afskårne kropsdele med posten 
 
Niels Henning Falk Jensby: Techno 
Gyldendal 2016, 179 sider 
Gennem et homoseksuelt kærlighedsforhold fyldt med techno, sex og speed må hovedpersonen forholde sig til, hvad 
hans krop kan og vil bruges til 
 
 



Jónas Reynir Gunnarsson: Mellemlanding 
Gyldendal 2020, 230 sider 
På vej mod København fra Brighton mellemlander islandske Maria i Reykjavik. På randen af udmattelse oplever hun et 
hektisk døgn med venner, familie og mange forsøg på at finde sig selv og en plan for sit liv 
 
Hanne Jul Jakobsen: Pralbønner for forbigående 
Eksistensen 2018, 125 sider 
Digte. Humoristisk og tænksomt tages vores underlige liv op til eftertanke, som bønner. Digtene gransker vores hektiske 
virkelighed, relationerne, den dagligdags trummerum og de massevis af fordomme, der er en del af livet 
 
Niviaq Korneliussen: Homo sapienne 
Milik 2014, 177 sider 
Fem unge grønlændere i Nuuk, fem historier om opbrud, identitet og kærlighed, som er vævet ind i hinanden 
 
Jan Roar Leikvoll: Sangfuglen 
Vild Maskine 2015, 188 sider 
Mænd er forbudt og jaget vildt i kvindernes by, hvor Jakoba vokser op, forklædt som pige. Jakoba har en gudsbenådet 
sangstemme, der måske kan redde ham. Men er han villig til at opgive manden i sig og blive en sangfugl? 
 
Thomas Lagermand Lundme: Det er ærgerligt de må dø fordi vi skal i sommerhus 
Vandkunsten 2020, 144 sider 
Digte. Prosadigte om en rodløs og udsat opvækst på Amager. Om at være ung i de postpunkede 80'ere og 90'ere og om 
skæbnesvangre ferier og brudte parforhold, skilsmisser, dødsfald og sex i geografiske fikspunkter mellem Amager 
Centret, Palads, Berlin og de svenske skove 
 
Conor O’Callaghan: Intet på jord 
Jensen & Dalgaard 2017, 217 sider 
En familie flytter hjem fra udlandet og ind i et udstillingshus på en forladt byggeplads. Én efter én forsvinder de, så der t il 
sidst kun er en pige tilbage. Hun banker på hos en nabo og fortæller sin historie. Men kan han stole på hende - og 
omvendt 
 
Joyce Carol Oates: Mit liv som rotte 
HarperCollins 2019, 426 sider 
12-årige Violet angiver sine brødre til politiet, da de tæsker en sort dreng ihjel. Som straf sender familien hende i eksil og 
hun bliver lagt for had. Som voksen skal hun igen stå ansigt til ansigt med familien 
 
Tine Paludan: Skyskraber 
Fuglekøjen 2018, 67 sider 
Digte, der i en underfundig og melankolsk tone beskriver jeget og kønnet som flygtige konstruktioner  
 
Koleka Putuma: Kollektivt hukommelsestab 
Rebel With a Cause 2019, 116 sider 
Digte. Ud fra et queerperspektiv digtes om bl.a. politik, race, religion, forhold, seksualitet og feminisme i det sydafrikanske 
samfund ligesom forbindelsen mellem den personlige og politiske hukommelse undersøges 
 
Emmanuelle Richard: Letheden 
Etcetera 2015, 315 sider 
Hun er 14 år, og hun er på sommerferie med familien til Ile de Ré. Inden i hende raser tankerne omkring kroppen og 
hendes identitet. Hvem er hun, og hvem ville hun ønske at være? Imens hun betragter sig selv og omgivelserne, centrerer 
hendes tanker sig om sex 
 
Cecilie Rosdahl: Pink 
Byen 2014, 280 sider 
Martin er tandlæge. Og familiefar. Men han lever et dobbeltliv. Da han lander på forsiden af Ekstra Bladet om 
"Tandtransen", må han tage sit liv op til revision. Også selv om det er smertefuldt 



Cecilie Rosdahl: Tyrepose 
Herreværelset 2013, 215 sider 
Jonas er gift med Karen og har datteren Astrid på 13, men under overfladen føler han sig fejlplaceret i rollen som 
ægtemand og far. Langsomt handler Jonas på erkendelsen af, at han er bøsse, og introduceres til det københavnske 
bøssemiljø 
 
Jacques Roubaud: Kategorisk imperativ 
Basilisk 2019, 192 sider 
Poetisk og eksistentiel beretning om liv og litteratur kombineret med forfatterens egne erindringer 
 
Sasha Marianna Salzmann: Ude af sig selv 
People'sPress 2019, 346 sider 
Tvillingerne Ali og Anton har altid holdt sammen, lige fra deres barndom i det postsovjetiske Moskva. Men pludselig 
forsvinder Anton sporløst. Ali rejser afsted for at lede efter sin bror, men hun ender i realiteten med at søge efter sin egen 
identitet 
 
Elif Shafak: Evas tre døtre 
Underskoven 2019, 418 sider 
Med baggrund i en velhavende muslimsk familie fra Istanbul oplever den unge kvinde Peri splittelsen mellem det, hun 
kommer af, og Oxfords mange udfordringer og tilbud. Efter et sammenbrud vender hun tilbage til Tyrkiet og et behageligt 
overklasseliv, men så melder fortiden fra Oxford sig igen 
 
L. Sherman: Fortabt i ham 
Nelumbo 2019, 284 sider 
Mikkel har indrømmet over for sig selv og sine venner at han er tiltrukket af sit eget køn. Han prøver at finde modet til at 
henvende sig til den lækre instruktør fra fitnesscenteret 
 
Linn Skåber: Til de voksne  
People’s 2021, 286 sider  
Hvordan er det at være voksen? Lige der mellem ungdommen og alderdommen. Det kommer denne samling af 
fortællinger, præsenteret som monologer, med nogle af svarene på. Til dem med interesse i ny nordisk litteratur og mere 
specifikt til dem, der gerne vil have et indblik i, hvad det vil sige at være voksen - på godt og ondt  
 
Sjón: Korngult hår, grå øjne  
Grif 2021, 166 sider  
Hvad får en almindelig ung islænding til at blive nynazist? For læsere med interesse for identitetsdannelse og ny islandsk 
litteratur 

 
Ditte Stensballe: Requiem for en kornmark 
Jensen & Dalgaard 2019, 84 sider 
Noveller. Ni filosofiske noveller om det at være forbundet eller ikke forbundet med andre mennesker 
 
Nicolaj Stochholm: Udenfor pesthospitalet 
Gyldendal 2018, 59 sider 
Digte om identiteten som digter, som mand og ikke mindst som søn af en døende far 
 
Synnøve Søe: Forbudt torsdag 
Tiderne Skifter 2014, 84 sider 
Kortroman om Henrik, der er biseksuel og allerede fra tidlig barndom eksperimenterer med sin seksualitet. Henrik er i tvivl 
om sin egen identitet og vil hele tiden have det, han ikke har: Når han er sammen med en mand, vil han hellere være 
sammen med en kvinde - og omvendt 
 
 
 
 



Abdellah Taïa: Det langsomme liv 
Arvids 2019, 181 sider 
Intens roman med flere konfliktfelter, som kulturskel, homoseksualitet og immigration. Hovedpersonen af marokkansk 
afstamning er trods umiddelbart gode leveforhold i Paris fanget i et identitetsmæssigt tomrum 
 
Abdellah Taïa: Den der fortjener at blive elsket 
Arvids 2018, 114 sider 
Gennem fire breve samles historien om 40-årige Ahmed, der er flyttet fra Marokko til Frankrig og kæmper med at finde 
ud af, hvem han egentlig er 
 
Rikke Villadsen: Tatovøren og klitoris 
Fahrenheit 2019, 180 sider 
Tegneserie - graphic novel, hvor en kvinde i en række realistiske og urealistiske situationer stiller spørgsmål ved sin 
identitet som menneske og kvinde 
 
Denton Welsh: Ungdoms sødme 
Sidste Århundrede 2019, 210 sider 
15-årige Orvil Pym tager på sommerferie med sin far og brødre langt væk fra den forhadte kostskole. På ferien undgår 
han samværet med andre, går på opdagelse i det labyrintiske hotel, og eksperimenterer med sin seksualitet 
 
Hanne Ørstavik: Der findes en stor åben plads i Bordeaux 
Gyldendal 2014, 215 sider 
Mens Ruth forbereder en kunstudstilling i Bordeaux, kredser hendes tanker om kæresten Johannes. Kommer han til 
ferniseringen? 
 
Caroline Øsrum: Afstanden mellem dig og mig 
Gyldendal 2020, 238 sider 
17-årige Laura er gymnasiestuderende og en aften falder hun på sin cykel foran en bar for lesbiske. Kvinden, Mille, hjælper 
hende og de kysser hinanden. Efterfølgende tænker Laura kun på Mille og de mødes en dag på gymnasiet, hvor Mille har 
fået job som Lauras lærer 
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