.Bøger

til børn om sorg.

-alle kan lånes på Nunatta
Atuagaateqarfia

På grønlandsk.
Rune, inuulluarit
af Marit Kaldhol
Billedbog om en pige der er i sorg efter
hendes ven dør
Aliasunneq ajoqutaanngilaq
af Guni Martin
Billedbog om at få sorg og vrede ud.
Anaana Sumiippit
af Inger Thorman
Thomas og hans lillebror Peter bor på et
børnehjem. De voksne er gode ved dem, men
de savner deres mor og tænker meget på,
hvorfor hun ikke kommer og besøger dem

Fagbøger.
13.17
Sådan føles sorg
Børn fortæller om deres sorg. Desuden
information om hvad der sker i kroppen, når
man er ked af det og gode råd om, hvordan
man kan håndtere sorg
Fra 10 år

13.43
Alt bliver anderledes - når børn mister
Af Karenn Nielsen
Skrevet til børn, der har mistet en forælder, en
søskende eller en anden nær person - og til
venner, klassekammerater og andre, der
kender en, der har mistet, og som gerne vil
vide, hvordan man bedst forstår og hjælper
Fra 13 år
13.43
Min søster døde - min bror døde : 25 børn og
voksne skriver om at miste en søster eller bror
Fra 13 år
13.43
Børn om mors og fars død : 32 børn skriver
om at miste mor eller far
13.43
Bare jeg kunne holde dig i hånden
af Pat Palmer
Vejledning til mindre børn ved sorg og tab.
Børnene kan få hjælp til at forstå følelser som
vrede, skyldfølelse og sorg. Gennem teksten
kan børn opdage, at det er naturligt og
normalt at føle smerte ved tab - og at sorgen
vil passere
Fra 5 år

Om at miste bedsteforældre.
13.43.
Ung og forladt : når forældre dør for tidligt
En personlig beretning om hvordan verden ser
ud, når man som ung mister én eller begge
forældre. Med gode råd fra psykoterapeut
Preben Engelbrekt om hvordan man bedst
tackler situationen, og hvordan man kan
hjælpe hvis man er tæt på én, der har mistet
Fra 15 år

Rasmus og himlen
af Hanne Justesen
Om børns forhold til døden. Rasmus har
mistet sin bedstemor og nu skal hun begraves,
men Rasmus kan ikke forlige sig med døden
og begravelsen, og mor fortæller ham derfor,
hvordan hun opfatter sjælen og kroppen. Med
forord og efterskrift for voksne om børns
opfattelse af døden
Velegnet til oplæsning
Fra 5 år

Vi tænker på dig, farfar!
af Sven Wagelin
Billedbog. Bruno og hans søster har mistet
deres farfar. Bruno glæder sig forgæves til at
se farfar igen til begravelsen, og børnene
funderer over, hvor han er blevet af
Fra 4 år
Hvor går man hen når man går bort
af Aage Brandt
Billedbog. Tut og Tobias er glade for gamle
onkel Arne. En dag er han død, eller gået bort,
som de voksne siger. Det er sørgeligt, men
der er mange gode minder, og onkel Arnes
hund skal have hvalpe
Fra 6 år

Om at miste mor eller far.
Du må ikke dø, mor!
af Henrik Højer Mikkelsen.
Jakobs mor får kræft og dør 5 måneder
senere. Det er en meget svær tid for Jakob.
Hans liv er totalt forandret. Kan man
overhovedet leve videre uden en mor?
Fra 9 år
Let at læse
Egnet til højtlæsning
Down under
af Erik Møller
11-årige Nic er på ferie i Australien med sin
mor og sin lillesøster Maja, men tankerne
bliver ved med at gå tilbage til faderens
sygdom og død for få måneder siden
Fra 9 år

Om at miste søster eller bror.
Hvor er du nu?
af Laurence Afano
Billedbog. I musefamilien dør søster på
hospitalet. Hendes søster forstår ikke, hvor
hun bliver af, men sorg og savn heles
langsomt
Fra 4 år
Min søster er en engel
af Ulf Stark
Billedbog. Ulfs søster døde inden fødslen,
men hun er Ulfs hemmelige ven. Derfor gør
Ulf hvad han kan, for at hun kan opleve de
ting, hun er gået glip af ved ikke at blive født
Fra 5 å

Hvor er mor?
af Margit Pedersen
Monas mor dør af kræft. Nu skal Mona og far
klare tingene alene. Hvordan fejrer man mors
fødselsdag? Hvordan er den første jul uden
mor? Kan man sende et brev til himlen?
Fra 4 år
Egnet til højtlæsning

Mor er en engel
af Susanne Engelhardt
Billedbog. Sofies og Jonas' mor har kræft og
skal dø. Efter begravelsen er de kede af det,
men det hjælper at mor nu er en engel, der
våger over dem. Og så er der de gode minder
Fra 4 år
Mor er stadig en engel
af Jonas Engelhardt
2. del af: Susanne Engelhardt ; Mor er en
engel.
Billedbog. Børnene Jonas og Sofie savner
stadig deres mor et år efter hendes død, men
det hjælper at tale om det hjemme, hos
mormor og i skolen
Fra 5 år

Min far er en engel
af Hanne Jørgensen
Sofie på 11 år lever et trygt og godt liv, indtil
hendes far pludselig får kræft i lever og nyrer.
Der kommer perioder med angst, med håb og
til sidst opgivelse, men livet går jo videre, og
selv dyb sorg kan overkommes
Fra 7 år
Velegnet til oplæsning

Aldrig mere og for altid
af Tannia Sels
Billedbog. Lottes far er død. Hvad betyder det
at far aldrig kommer mere. Og hvorfor er mor
så forandret. Lotte og mor udtrykker sorgen
ved at miste, men også troen på at alt bliver
godt igen - men anderledes
Fra 4 år
Fia og hemmeligheden
af Gunn Bohmann
Da Fias far dør, begynder moderen at drikke.
Den 5-6 årige pige kommer i familiepleje.
Langsomt accepterer hun sin nye hverdag
takket være kærlige plejeforældre og en trods
alt dejlig mor
Velegnet til oplæsning
Fra 6 år

Om at miste en ven.
Saras stjerne
af Claude K. Dubois
Billedbog. Saras bedste ven Kristoffer
fortæller om sine oplevelser, da Sara får kræft
og skal dø. Forestillingen om at Sara kommer
op til stjernene trøster sorgen
Fra 4 år
Egnet til højtlæsning

Bøger om selvmord
-alle kan lånes på Nunatta
Atuagaateqarfia
Den første bog findes både i børnebiblioteket
og i voksenbiblioteket. Resten findes kun i
voksenbiblioteket
Fagbøger på dansk.
30.13
Søndergaard, Per Straarup
Skrig & fred : om selvmordsforsøg blandt
unge / Per Straarup Søndergaard ; fotos: Claus
Haagensen. - 1. udgave. - Århus : Turbine,
2008. - 136 sider : ill. i farver
Ni unge fortæller om deres selvmordsforsøg
og historierne suppleres med interviews med
fagfolk, der arbejder professionelt med unges
selvmordsadfærd. En mor og en forsker sætter
fokus på problematikken som pårørende. Med
faktabokse
Fra 15 år
Med litteraturhenvisninger og internetadresser
Emne: selvmord * selvmordsforsøg * unge *
interviews

13.17
Kuklin, Susan
Efter et selvmord : unge fortæller / Susan
Kuklin ; oversat af Emil Hauge. - Aarhus :
DCR Forlag, 1998. - 120 sider : ill.
Originaltitel: After a suicide
Interviews med unge amerikanere, der har
oplevet selvmord i den nærmeste familieeller vennekreds
Fra 14 år
Med litteraturhenvisninger
Emne: selvmord * unge * sorg * pårørende

13.17
Bjergsø, Michael Olsen
Efterladte efter selvmord : Michael Olsen
Bjergsø. - Risskov : Center for
Selvmordsforebyggelse, 2008. - 33 sider. (Faktaserien ; 23 )
Også tilgængelig på internettet
http://www.selvmordsforskning.dk/filecache/
23504/1244620808/faktahaeftenr23.pdf > (
PDF-format)
Indhold: Efterladte efter selvmord ; Sorgen
ved selvmord ; Typiske reaktioner ; Typiske
problemer ; Efterladtes behov ; Den gode
støtte ; Børn og selvmord ; Særligt udsatte
professioner ; Smitter selvmord? ; Regler m.v.
Litt.henvisninger
Emne: selvmord * sorg * pårørende

30.13
Zøllner, Lilian
Unges selvmordsforsøg og selvmordstanker /
Lilian Zøllner. - 3. udgave. - Odense : Center
for Selvmordsforskning, 2003. - 19 sider : ill..
- (Faktaserien ; nr. 2)
Tidligere: 2. udgave. Ca. 2003. (Ikke
registreret i: Dansk bogfortegnelse). - 1.
udgave. 2002. 18 sider
Med litteraturhenvisninger
Emne: selvmord * selvmordsforsøg * unge

13.17
Anneberg, Inger
Sorgen ved selvmord / Inger Anneberg. - 1.
udgave. - Kbh. : Høst, 2002. - 373 sider
Igennem samtaler med en lang række
efterladte til selvmord samt repræsentanter for
bl.a. politi og det offentlige gives et nuanceret
indblik i de efterladtes situation
På omslaget: En bog til de efterladte
Med litteraturhenvisninger og internetadresser
Emne: selvmord * sorg * pårørende

61.41
Bille-Brahe, Unni
Selvmord - blandt børn? / af Unni BilleBrahe. - [Odense] : Center for
Selvmordsforskning, 1997. - 95 sider : ill.
(nogle i farver)
Indhold: Selvmord blandt børn og unge ;
Selvmordsforsøg blandt børn og unge ; Giver
statistikken et reelt billede af forekomsten af
suicidal adfærd blandt børn og unge? ; Hvad
siger de unge selv? ; Risikofaktorer og
risikogrupper ; Nogle afsluttende
betragtninger om forebyggelse
Litteratur: side 87-95
Emne: selvmord * selvmordsforsøg *
dødelighed * børn * unge

Fagbøger på grønlandsk.

13.17
Bøhle, Solveig
Kingornusoqalersarpoq / Solveig Bøhle ;
kalaallisuunngortitsisoq: Akvillas Larsen ;
aaqqissuisoq: Johanne Petrussen. - Nuuk :
Atuakkiorfik, 1996. - 83 sider
Originaltitel: Noen blir tilbake
Emne: selvmord * sorg * pårørende

61.6422
Inuulluarit? / Paarisa. - Ilusaa siulleq, naqitaq
siulleq. - Nuuk : Milik Publishing, 2006. - 55
sider
Imarai inuit ataasiakkaat imminorsimasunik
qanitallit taalliaat, allagaat oqaluttuaallu.
Inuulluarit? er en lille samling af personlige
digte, breve og beretninger fra mennesker,
som har haft selvmord tæt inde på livet.
Emne: selvmord * kriseterapi

Romaner om selvmord.
Biblioteket har også en del skønlitterære
bøger som selvmord. Hovedsageligt voksenog ungdomsbøger. Og udover en kun på
dansk.
Den grønlandske som kan findes i
børnebiblioteket:
Krug, Michael
Motorcykelerluni inngilinngortoq / Michael
Krug ; kalaallisuunngortitsisoq: Abia Abelsen
; titartaasoq: Annette Knudsen. - Ilusaa
siulleq, naqitaq siulleq. - Nuuk : Atuakkiorfik,
1997. - 94 sider : ill.
Originaltitel: Motorcykelenglen
Den unge grønlænder Dennis er medlem af
Hells Angels. Han bliver dræbt under en
politijagt, men får en chance til, som
skytsengel for 16-årige Kristina, der vil begå
selvmord
Emne: rockere * Hells Angels * motorcykler
* ulykker * skytsengle * selvmord

Bøger til børn om seksuelt
misbrug.
-alle kan lånes på Nunatta
Atuagaateqarfia

Originaltitel: Das kummervolle Kuscheltier
Billedbog. Camilla er bange og ked af det.
Moderens kæreste kæler med Camilla på en
måde, hun ikke bryder sig om. Kun
krammedyret Ludvig kender hendes
frygtelige hemmelighed
Fra 5 år

Billedbøger på grønlandsk

Emne: seksuelle overgreb * incest * børn *
tøjdyr * følelser * fantasi

38.5
Kvist, Hanne
Isertuussaqarpunga : Una atuagaq allagaavoq
meeqqat kinguaassiuutitigut
eqqunngitsuliornermut illersorniarlugit /
Hanne Kvist, Assiliartai: Hans Færch,
nutserisoq: Maria Meyer, Carla Rosing Olsen.
- Ilusaa siulleq. - Nuuk : Paarisa, 1999. - 24
sider : ill. i farver

Wabbes, Marie
Lille Bjørn og Store Ulv / tekst og
illustrationer Marie Wabbes ; oversat af
Susanne Vebel. - Kbh. : Thorup, 2002. - [28]
sider : alle ill. i farver ; 28 cm

Oversat fra dansk og trykt hos Red Barnet
Billedbog om seksuelt misbrug af børn
Emne: incest * seksuelle overgreb

Originaltitel: Petit Doux n'a pas peur
Billedbog. Store Ulv vil gerne kæle med sin
ven Lille Bjørn. I starten er det sjovt, men så
bliver Store Ulv meget skræmmende og gør
den lille bjørn ondt
Originaludgave: 1998
Fra 4 år
Med internetadresser

Billedbøger på dansk.
Emne: seksuelle overgreb * børn
38.5
Kvist, Hanne
Jeg har en hemmelighed : en bog om at
beskytte børn mod seksuelle overgreb / Hanne
Kvist, Illustrationer: Hans Færch. - 1. udgave,
1. oplag. - Nuuk : Paarisa, 1999. - 24 sider :
ill. i farver
Findes også på grønlandsk
Billedbog om seksuelt misbrug af børn
Meier, Katrin
Det bedrøvede krammedyr : en billedbog om
seksuelt misbrug, som giver børn, der rammes
af denne form for vold, mod til at bryde
tavsheden og få hjælp / tekst: Katrin Meier ;
illustration: Anette Bley ; på dansk ved
Vibeke Sandberg. - [Kbh.] : Agertoft, 1997. [28] sider : alle ill. i farver ; 29 cm

Faglitteratur på grønlandsk til større børn
og unge.
30.1779
Illit aalajangiisussaavutut : Timit nammineq
pigaat = Det er dig, der bestemmer : Din krop
er din egen / PAARISA & Red Barnet. Ilusaa siulleq, naqitaq siulleq. - Nuuk :
PAARISA, 1999. - Folder
Pjece om seksuelt misbrug rettet til større
børn og unge
Emne: seksuelt misbrug * seksuelle overgreb

For ældre børn på dansk.
Der findes en del bøger specielt romaner for
større børn om emnet. To eksempler er de
nedenstående.
Derudover findes der en del bøger skrevet til
voksne som emnet

30.1779
Bryld, Tine
Ikke en engel / Tine Bryld. - 3. oplag. - [Kbh.]
: Gyldendal, 1997. - 176 sider
Nannas følelser omkring sin fars voldelige
adfærd og seksuelle misbrug af hende samt
hendes forsøg på at frigøre sig fra ham
beskrives gennem brevveksling mellem hende
og Tine Bryld og uddrag af deres
radiosamtaler fra rådgivningsprogrammet
"Tværs"
Tidligere: 1. udgave. 1997
Fra 14 år
Emne: incest * incestofre * børn * seksuelle
overgreb

Inuk, Lotte
Huset med den røde postkasse : dronningen af
rosensjælenes land / Lotte Inuk. - 1. udgave. [Kbh.] : Haase, 2001. - 71 sider
For den syvårige Selena er det chokerende at
opdage, at ikke alle voksne er lige rare. Men
da en mand krænker hende, forvandles hendes
mor til en løvemor
Originaludgave: 2001
Fra 10 år
Emne: børn * incest * seksuelle overgreb
.

