
Mønsterbrydere  
 
Rejsen af Saida Benakrich     
Siesta, 2014. - 374 sider  
Saphiyas familie indvandrer til Danmark, hvor de skal forholde sig til fordomme og 
anderledes traditioner. Hendes tilværelse bliver præget af omgivelserne og hun skal 
kæmpe for at blive en selvstændig kvinde med egne rettigheder. 
 
Sus af Jonas T. Bengtsson      
Rosinante, 2017. - 271 sider 
Sus er 19 år, ligner en 12-årig og bor i en social ghetto. Hun hader sin far, ryger sine 
daglige joints og begynder at sælge hash for at kunne købe en pistol. Men så er der 
lige katten, Adrian i kørestolen og den nye fyr i blokken. 
 
Brun: fortællinger om at føle sig anderledes i Danmark      
Høst & Søn, 2018. - 111 sider 
Tolv unge fortæller gennem digte, noveller, breve og personlige beretninger om, 
hvordan det er at føle sig anderledes i Danmark, hvad enten man er indvandrer, 
adoptivbarn eller bare føler sig anderledes. 
 
Under morbærtræets skygge: historien om min mor af Mustafa Can     
Modtryk, 2007. - 259 sider 
Biografisk roman om forfatterens mor, der kom til Sverige fra tyrkisk Kurdistan og nok 
affinder sig med livet som flygtning, men alligevel præges hele hendes liv af savnet af 
hjemlandet og de syv ud af hendes femten børn, der døde som små. 
 
Nej af Paola Capriolo        
Arvids, 2011. - 88 sider 
Rosa Parks var en sort syerske i Montgomery, Alabama, som i 1955 satte gang i 
borgerrettighedskampen da hun nægtede at flytte sig fra sit bussæde til fordel for en 
hvid mand. Hun blev anholdt og blev derefter hvirvlet ind i kampen for 
borgerrettigheder for sorte i Montgomery. 
 
Løb af Jean Echenoz      
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 132 sider  
Biografisk roman om løberen Emil Zátopek, der som den første tjekke bliver olympisk 
guldvinder i langdistanceløb. Det er historien om en helt almindelig mand, der udvikler 
en passion for løb og under det kommunistiske regime igen og igen slår 
verdensrekorder og ender som en sportslegende. 
 
Perker4life af Dhurata Emini-Obaidi     
Snepryd, 2019. - 119 sider  
Jamal og vennerne lever det hårde liv, tit på kant med loven. Nu har Jamal mødt Aida. 
Vil det få ham til at blive på den rigtige side af loven? 
 
Mine brødre af Adel Khan Farooq     
Turbine, 2018. - 451 sider  
En rodløs 17-årig fyr bliver inviteret med i et muslimsk broderskab. Han ser det som 
sin store chance for endelig at blive accepteret, og først da politiet banker på, bliver 
han opmærksom på hvad han har gang i. 
 
  



Mænd græder ikke af Faïza Guène     
Republik, 2016. - 240 sider  
I 2001 bryder 16-årige Mourads storesøster Dounia med familien. Ti år senere opsøger 
Mourad hende, da deres far har fået en blodprop. I mellemtiden er Dounia blevet kendt 
og har udgivet en bog om familien og hendes indvandrerbaggrund. 
 
Sibirisk opdragelse: opvækst i en kriminel underverden af Nicolai Lilin     
People's Press, 2015. - 388 sider 
Beretning fra et ekstremt miljø i Transnistrien uden meget tro på hverken myndigheder 
eller andre. Et forbrydersamfund langt fra vores tilværelse og nu under forandring. 
Skildret lige på og hårdt, men også med varme og humor. 
 
Planen af Morten Pape     
Politikens Forlag 2015. - 568 sider 
De seneste 20 års danmarkshistorie set fra ghettoen Urbanplanen danner rammen om 
denne moderne dannelseshistorie. En gribende og barsk historie, der i den grad kryber 
ind under huden. 
 
Belejring af Hassan Loo Sattarvandi      
People's Press, 2013. - 228 sider 
15-årige Caspian lever et elendigt liv i en betonforstad til Stockholm. Han ville gerne 
noget andet, men mobning, hærværk, misbrug og vold er hverdagskost, og lige præcis 
i dag er alt dømt til at gå galt for Caspian. Helt galt.  
 
Alle udlændinge har lukkede gardiner af Maria Navarro Skaranger    
Gyldendal, 2016. - 117 sider  
Marianas fortælling om at vokse op som indvandrerpige i et etnisk blandet miljø i 
Romsås i Oslo. 
 
Vor tids helt af Jacob Skyggebjerg     
Gladiator 2013. - 252 sider 
Jacob vokser op som en ener i en dysfunktionel familie på Horsensegnen på kanten af 
loven og i blandingsmisbrug - I København oplever han en stor - men uigengældt - 
kærlighed til studiekammeraten Carina. 
 
Forsoning: fortælling om en familie af Aydin Soei      
Tiderne Skifter, 2016. - 652 sider 
Biografisk roman om Aydin Soeis families flugt til Danmark og hans opvækst i 
Danmark. 
 
Do danska af Jonas Suchanek      
Gyldendal, 2014. - 165 sider 
Historien om "drengen", der flygter fra Prag til Danmark med sin mor, bror og stedfar. 
Om livet i Sandholmlejren og om den barske opvækst i Aalborg med korporlig 
afstraffelse, forældrenes overdrevne alkoholforbrug samt et eskalerende stofmisbrug. 
 
The hate u give af Angie Thomas    
Gyldendal 2017. - 382 sider 
Starr er vidne til, at hendes ubevæbnede ven, Khalil, bliver skudt og dræbt af en hvid 
politimand. Da nedskydningen kommer i medierne, bliver Starr nødt til at beslutte, om 
hun vil medvirke til, at betjenten, der gjorde det, bliver dømt. 
 



Drengen fra Godhavn af Ole Tornbjerg    
Politiken 2015. - 327 sider 
Der sker grusomme ting på drengehjemmet Godhavn, hvor knægten Kalle ankommer 
til i 1963. Systematiske voldelige overgreb, seksuelle krænkelser og meget andet. 
Samtidig klippes der til 2005, hvor vi møder den voksne Kalle, der slås med 
oplevelserne fra Godhavn. Inspireret af virkelige hændelser. 
 
Utæmmet liv af Jeannette Walls    
Hr. Ferdinand, 2012. - 362 sider  
Beretningen om forfatterens bedstemor Lily Casey Smiths hårde, men også 
tilfredsstillende liv i Texas og Arizona. Det er historien om en sej kvindes kamp med 
utæmmede heste, naturkatastrofer, fattigdom og fordomme om, hvad kvinder kan og 
må. 
 
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. 
 
30.1645      
Danske unge: gode historier om den danske mangfoldighed af Pia Sigmund 
Ravnerock, 2019. - 62 sider  
Portræt af 22 unge fra 6 forskellige familier med udenlandsk baggrund. Kendetegnende 
for dem alle er, at de har klaret sig godt i forhold til integration og uddannelse. 
 
79.621 
Ali: et liv af Jonathan Eig     
Gyldendal, 2018. - 592 sider  
Biografi om Muhammad Ali (1942-2016). Fra barndommen, der var præget af racisme 
og raceopdeling, over boksekarrieren med store kampe og OL-guld, konverteringen til 
islam, tiden som militærnægter under Vietnamkrigen, politiske aktiviteter, til 
sygdommen Parkinson og det humanitære arbejde han udførte 
 
99.4 Abdallah, Simona      
Lykkens brud: Simona Abdallahs historie  
Information, 2012. - 189 sider  
Simona Abdallahs (f. 1979) beretning om livet i et arabisk miljø præget af streng social 
kontrol over pigerne, om mod og målrettethed og glæden og omkostningerne ved at 
bryde med det sociale mønster og insistere på at gå sine egne veje. 
 
99.4 Bakrawi, Janus Nabil     
Rod: en fighters fortælling 
Pretty Ink, 2012. - 195 sider   
Skuespilleren Janus Nabil Bakrawis (f. 1974) personlige historie om sin konfliktfyldte 
opvækst som søn af en polsk mor og palæstinensisk far fra Jordan, herunder om 
bortførelsen til Jordan, rejsen tilbage til Danmark med institutionsophold for til sidst at 
slå rod i Danmark med en kunstnerisk karriere som skuespiller.  
 
  



99.4 Cekic, Özlem     
Fra Føtex til Folketinget  
Gyldendal, 2009. - 214 sider  
Beretning om Özlem Cekic (f. 1976), der trods sin indvandrerbaggrund brød de 
kulturelle og sociale barrierer og blev valgt ind i Folketinget for SF. Om opvæksten i 
Tyrkiet og Danmark og om sin uddannelse, ægteskab og engagement i politik. 
 
99.4 Dalbjerg, Birne      
Kan du se lyset: en barndom med incest  
Skriveforlaget, 2018. - 194 sider  
Birne Dalbjergs (f. 1955) erindringer om sin opvækst i en familie med vold, psykisk 
terror og seksuelle overgreb. Hvordan hun 10 år gammel kommer ud for en 
nærdødsoplevelse, der får stor betydning for at hun kan udholde den uhyggelige 
opvækst og bevare sin insisteren på at ville se glæden i livet. 
 
99.4 Foldschack, Knud       
Foldschack: Knud den heldige  
People's Press, 2012. - 434 sider  
Portræt af forsvarsadvokat Knud Foldschack (f. 1952), der er kendt for sin håndtering 
af sager som Christiania, Jagtvej 69, Danica White og COP 15, herunder om den 
personlige kamp for at klare sig gennem livet med en barndom på skiftende 
børnehjem, plejefamilier og benhårde kostskoler samt om forholdet til faderen og om 
voksenlivet i kollektiv og bofællesskab. 
 
99.4 Hermansen, Rolf 
Fra broderskab til mønsterbrud: en eks-rockers kamp for at overvinde fortiden    
Politiken, 2018. - 222 sider  
Rolf Hermansen bliver som ung i sin søgen efter anerkendelse og fællesskab medlem af 
rockerklubben Hells Angels. Han ender bag tremmer, men beslutter i fængslet, at han 
vil begynde et nyt liv. Men hvordan opfører man sig som kæreste, far, studerende, 
kollega - eller bare almindelig borger? 
 
99.4 Hussain, Waseem     
Imam bag tremmer 
Gyldendal, 2017. - 214 sider 
Waseem Hussain (f. 1983), der arbejder som fængselsimam i Vestre Fængsel, beretter 
om sin personlige religiøse rejse, om familien, om kærligheden og om troen på det 
gode i alle mennesker.  
 
99.4 Kassem, Fadi     
Fadi: krigsbarn, rod og rollemodel 
Documentas, 2006. - 174 sider 
Fadim Kassem (f. 1983) flygter med sin familie fra Libanon. I Danmark bliver han 
tvangsfjernet, og han ender som en stærkt belastet kriminel inden han siger stop og 
slipper ud af kriminalitetens greb. 
 
99.4 Kholghi, Farshad        
Verden er ét land 
People's Press, 2007. - 206 sider 
Skuespilleren, skribenten og foredragsholderen Farshad Kholghis (f. 1971) beretning 
om sin barndom i Iran, flugten til Danmark, opvæksten og ungdomstiden og ikke 
mindst om sit syn på det danske samfund. 



99.4 Mahmoud, Ahmad      
Sort land 
People's Press, 2015. - 189 sider 
Ahmad Mahmoud (f. 1987) fortæller om sin barndom og ungdom i ghettomiljøet i 
Hundige-bydelen Askerød. En tilværelse i et parallelsamfund med egne normer og 
regler og en dagligdag præget af vold, undertrykkelse, socialt bedrag og afsky for 
dansk kultur.  
 
99.4 Mosawi, Zeinab f. 1995      
Himlen over min fars tag 
People's Press, 2018. - 282 sider 
Da Zeinab Mosawis (f. 1995) klassekammerater i Allerød skulle igang med 
terminsprøverne i 9. klasse, sendte hendes forældre hende på genopdragelse i Irak. 
Efter fem måneder lykkedes det hende at flygte tilbage til Danmark. Om hendes 
barndom, opholdet i Irak og forsøget på at blive et helt menneske med rødder i to 
kulturer. 
 
99.4 Nielsen, Jill Liv     
Liv: en fortælling om at lære at leve  
Legimus, 2018. - 133 sider  
Den tidligere Big Brother deltager Jill Liv Nielsen (f. 1976) fortæller om sit liv som 
mønsterbryder fra et hjem præget af alkoholmisbrug og vold. Og om at insistere på et 
godt liv og overkomme, hvad der har været svært. 
 
99.4 Rashid, Rushy      
Et løft af sløret  
Gyldendal, 2001. - 287 sider  
Den første danske studievært med indvandrerbaggrund, Rushy Rashid (f. 1968) 
fortæller om sine erfaringer med at forsøge at kombinere drømmen om en dansk 
levevis med de traditionelle pakistanske kulturelle værdier og om, hvordan hun til sidst 
var nødt til at vælge side. 
 
99.4 Yazdi, Reza M.     
Den grimme svane taler sort 
mellemgaard, 2016. - 215 sider 
Reza M. Yazdi (f. 1977) beretter om, hvordan han sammen med familien flygtede fra 
Iran til Danmark som 7-årig og om hvordan det er at vokse op i et fremmed land.  


