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Bøgerne på denne liste er skønlitteratur, der handler om raceproblemer i USA. Det er den 
klassiske konflikt mellem afroamerikanerne og den hvide befolkning, der er fokus på.  Fra 
slavetiden til nutiden. 
 
Adichie, Chimamanda Ngozi: Americanah 
Gyldendal 2014, 512 sider 
Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er forelskede, men bliver splittede, da Ifemelu får et stipendium 
til USA, og Obinzi må leve som illegal immigrant i London. Begge opdager hvad det vil sige at 
være sort. Men hvad med kærligheden? 
 
Bennett, Brit: Det der skiller os 
Gyldendal, 2021. - 396 sider 
Et par enæggede tvillingers veje skilles, og hvor den ene bærer på en hemmelighed og får et 
privilgeret liv som hvid i Los Angeles, må den anden slide i det i Sydstaterne som servitrice 
og sort. Hvordan kan deres tilværelse falde så forskelligt ud? 
 
Connelly, Michael: Engleruten 
Forum 2001, 379 sider 
Kriminalroman om mordet på den sorte advokat Howard Elias, specialist i sager om 
politibrutalitet. Los Angeles står på den anden ende, og Harry Bosch's opklaringsarbejde 
saboteres tilsyneladende indefra. 
 
Gaines, Ernest J: Noget at dø for 
Klim 1995, 245 sider 
Lavmælt og intens fortælling om en svagtbegavet sort i Louisiana omkring 1950, som 
uskyldig dødsdømmes, men hjælpes af den lokale lærer til i det mindste at møde døden med 
værdighed. 
 
Faulkner, William: Forløsning i august 
Gyldendal 1981, 357 sider 
Om fattige hvide i sydstaterne i 1930'erne hvor den centrale figur, Joe Christmas, har en 
mistanke om, at han har negerblod i årerne. 
 
Haley, Alex: Rødder 
Per Kofoed 1992, 432 sider 
Forfatteren har sporet sin familie syv generationer tilbage og beretter om dens liv i Afrika og 
slaveri i USA og tegner derigennem et rids af de amerikanske negres historie. 
 
Harman, Patricia: Jordemoderen fra Hope River 
Cicerom 2013, 366 sider 
Den unge jordemoder Patience lever et nøjsomt og arbejdsomt liv i USA i starten af 
1930'erne og hjælper mange børn til verden både hos rige og fattige. 
 
Hughes, Langston: Simple siger sin mening 
Gyldendal 1954 
En sort bartender siger sin åbenhjertige mening om mange amerikanske samfundsproblemer, 
især om de sortes forhold. 
 
Kibler, Julie: Hjem 
Politiken 2013, 366 sider 
Isabelle vokser op i en amerikansk sydstatsby og gifter sig i hemmelighed med familiens 
sorte husholderskes søn, Robert. En menneskealder senere fortæller den nu 89-årige kvinde 
sin tragiske historie til sin frisør og veninde Dorrie, mens de er på vej til begravelse. 
 



 
Larsen, Nella: Kviksand 
Rosenkilde 2015, 228 sider 
Helga Crane, datter af sort far og hvid mor, føler ikke, at hun har fundet sin rette plads som 
lærer på en skole for sorte, men hvor hører hun så hjemme? Hos sin danske familie i 
Danmark eller i New York i de brølende 20'ere? 
 
Lee, Harper: Dræb ikke en sangfugl 
Lindhardt og Ringhof 2014, 365 sider (Originaludgave 1960) 
En ni-årig pige fortæller om livet i en lille sydstatsby og om sin fars indsats som sagfører for 
en uskyldigt anklaget sort. 
 
Lee, Harper: Sæt en vagtpost ud 
Lindhardt og Ringhof 2015, 304 sider 
26-årige Jean Louise er en selvstændig og uafhængig ung kvinde, der tager borgerrettigheder 
som en selvfølge og ikke tænker i racer. Men på en ferie i barndomsbyen i Alabama erfarer 
hun, at hendes nærmeste på visse områder tænker helt anderledes. 
 
McBride, James: Skaberfuglen 
Ordenes by 2014, 448 sider 
1870ernes USA. Slaven Henry Shackleford flygter fra sin slaveejer og kommer med i følget på 
John Brown, som er en hvid fanatisk slaverimodstander. For at overleve må han lade som om 
han er en pige, men det har også sine fordele. 
 
McCullers, Carson: Hjertet er en ensom vandrer 
Lindhardt og Ringhof 2016, 447 sider. Originaludgave 1940 
Historie om fattigdom, ensomhed og racekampe i 1930'ernes Georgia. 
 
Morrison, Toni: Blå blå øjne 
Lindhardt og Ringhof 1994, 193 sider 
12-årige sorte Pecola voldtages af sin far og mister forstanden - alt sammen en del af hendes 
egen og omgivelsernes mangel på respekt for sig selv og deres racemæssige kultur og 
baggrund. 
 
Perlman, Eliot: Gadefejeren 
Hr. Ferdinand 2012, 608 sider 
Borgerrettighedskampen i USA og nazisternes forbrydelser under anden verdenskrig griber 
ind i nutidens skæbner med gadefejerens historie som omdrejningspunkt. 
 
Picoult, Jodi: Det store i det små 
Cicero 2018, 478 sider 
Den sorte barnesygeplejerske Ruth anklages for mord på et spædbarn. Den efterfølgende 
retssag og de komplikationer, den medfører, har dybe rødder i det amerikanske samfund. 
 
Stockett, Katherine: Niceville 
Cicero 2010, 407 sider 
Roman fra 1960'ernes Mississippi. Den nye racelov ophæver adskillelsen mellem sorte og 
hvide, meget imod de hvides vilje. En gruppe sorte tjenestekvinder fortæller deres 
livshistorier til en bog og bringer sig selv i fare i et samfund, som ikke tåler kritik af 
raceforholdene. 
 
Stowe, Harriet Beecher: Onkel Toms hytte 
Bechs Forlag – Viatone 2017, 237 sider 
I Amerika i årene før borgerkrigen prøver den gudfrygtige slave onkel Tom at lindre 
tilværelsen for sine medslaver. Men den onde og grusomme slaveejer Legree prøver på alle 
måder at knække ham. Med bibelhenvisninger og detaljerede forklaringer. 



Thomas, Angie: The hate u give 
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. 
 
Thomas, Angie: Concrete rose 
CarlsenPuls, 2021. - 326 sider 
Barsk bog om livet i Garden Heights, hvor bandekriminalitet, skyderier og handel med stoffer 
er hverdag. Historien er forhistorie til "The hate u give" af samme forfatter. Hovedpersonen 
denne gang er Starrs far, Maverick. 
 
Walker, Alice: Hans tredje liv 
Lindhardt og Ringhof 1990, 246 sider 
En sort landarbejder fra Georgia, USA, tager omkring 1920 nordpå, men vender mange år 
senere tilbage til Syden for at tage sig af sit barnebarn. 
 
Whitehead, Colson: Drengene fra Nickel 
Politiken, 2019. - 268 sider 
Den unge Elwood Curtis havner i 1960'ernes raceopdelte Florida på en opdragelsesanstalt på 
grund af en bagatel. De sorte drenge bliver mishandlet på alle tænkelige og utænkelige 
måder fra morgen til aften, og kan man slippe derfra med livet i behold? 
 
Whitehead, Colson: Den underjordiske jernbane 
Politiken 2017, 299 sider 
Den unge slave Cora vokser op på en bomuldsplantage i Georgia under umenneskelige 
forhold og et dobbeltpres som udstødt blandt sine egne. Cora overtales af slaven Caesar til at 
flygte og opsøge "den underjordiske jernbane". 
 
Wright, Richard: Sort ungdom 
Gyldendal 1966, 247 sider 
Sort Ungdom er en selvbiografisk roman om en negers barndom i Sydstaterne, hvor 
raceproblemet er særligt brændende. 
 
Wright, Richard: Sort sult 
Gyldendal 1978, 187 sider (2.  del af Sort ungdom) 
Selvbiografisk roman om en sort mands barndom og ungdom i sydstaterne i USA og hans 
flugt til Chicago i 1920'rne, hvor han søger at finde en meningsfuld tilværelse. 
 


