
Opinskátt um ofbeldi 

Fyrir kennara og annað starfsfólk skóla og starfsfólk frístundamiðstöðva 

Bækur  

 
Hér eru nokkrar skáldsögur, ævisögubrot og annað í þeim dúr sem fjalla með einum eða öðrum hætti um ofbeldi og eru vel 

til þess fallnar að opna augu okkar fyrir þeim mörgu myndum sem það tekur á sig. 

 

 

 

 

 

Hljóðin í nóttinni 

Eina nóttina vaknaði ég og kallaði á mömmu en það kom ekkert svar. Ég fór fram úr og inn í eldhús, þar 

var enginn. Samt var eins og einhver hefði verið þarna nýlega; tóbaksfnykur í loftinu, öskubakkinn fullur 

af stubbum sem sumir voru með varalit, flaska á borðinu með einhverjum vökva. Átakanlegar örlagsögur 

sem mótuðu líf lítillar stúlku og foreldra hennar á sjöunda áratug síðustu aldar. Hörð lífsbarátta í eymd 

og niðurlægingu í Höfðaborginni í Reykjavík. Og sársaukafullt uppgjör við margt af því ljótasta sem lífið 

hefur upp á að bjóða. Hljóðin í nóttinni er í senn saga um hyldjúpa sorg og óbilandi lífskraft. Saga sterkrar 

konu sem brýtur af sér hlekki fortíðarinnar og horfist í augu við það fegursta – en líka það hryllilegasta – í 

lífinu 

Höfundur: Björg Guðrún Gísladóttir 

Konungsmorðið 
Linda Lykke Jacobsen situr fyrir framan sjónvarpið og fylgist með fréttaskýrendum segja frá ósigri 
jafnaðarmanna og sögulegri hægrisveiflu í dönskum stjórnmálum. En það eina sem kemst að hjá henni er 
eiginmaður hennar, fráfarandi fjármálaráðherra. Í augum almennings er hann stórkostlegur 
stjórnmálamaður og af mörgum álitinn hæfasta formannsefni flokksins en Linda þekkir líka aðrar og 
myrkari hliðar hans. Eftir nær þrjátíu ára hjónaband veit hún hvenær best er að láta sem minnst fyrir sér 
fara. Hún veit líka að það dugir aldrei til. Konungsmorðið er hörkuspennandi saga um miskunnarlausa 
valdabaráttu, ást og fórnir; um þá sem ríkja og þá sem líða fyrir völd annarra, gerendur og þolendur á 
öllum sviðum mannlífsins. 
Höfundur: Hanne-Vibeke Holst (f. 1959) hefur skrifað fjölda skáldsagna og er einn vinsælasti höfundur 
Danmerkur. Konungsmorðið er sjálfstætt framhald metsölu bókarinnar Krónprinsessan. 
Halldóra Jónsdóttir þýddi. 

Hreinsun 
Aliide á ekki von á góðu þegar hún finnur ókunnuga stúlku, Zöru, hrakta og hrjáða í garðinum sínum 
einn morguninn. Er stúlkan þar af algerri tilviljun eða ætlaði hún sér einmitt á þennan stað? Aliide veitir 
henni húsaskjól og smám saman kemst hún að því að saga þeirra Zöru er samfléttuð, og fyrir lesanda 
opnast víð sýn yfir harmsögu Eista á liðinni öld. 
Hreinsun er bókmenntaviðburður, margradda skáldsaga um reynslu fólks í Eistlandi undir hæl 
Sovétríkjanna. Jafnframt er frásögnin nærgöngul lýsing á tveim konum sem eru ítrekað beygðar og 
niðurlægðar en rísa alltaf upp á ný. 
Höfundur: Sofi Oksanen. Sagan hefur fært henni fjölmörg virt verðlaun og viðurkenningar, nú síðast 
Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs. 
Sigurður Karlsson þýddi. 

 

Myndin af pabba. Saga Thelmu 
Thelma og systur hennar fjórar ólust upp í Hafnarfirði á sjöunda og áttunda áratug aldarinnar sem leið. 
Þær urðu fyrir grimmilegu kynferðislegu ofbeldi frá hendi föður síns og annarra barnaníðinga um árabil. 
Thelma lærði snemma að þegja um þessa reynslu sína og þá þögn rauf hún ekki fyrr en hún komst í kynni 
við Stígamót fullorðin kona. Hér segir Gerður Kristný rithöfundur sögu Thelmu á áhrifaríkan og 
yfirvegaðan hátt. Myndin af pabba – Saga Thelmu er saga konu sem hefur fengið hjálp til að takast á við 
óbærilega reynslu og stendur uppi sem sigurvegari. 
 
Höfundar: Gerður Kristný, Thelma Ásdísardóttir 

 

http://www.forlagid.is/?tag=bjorg-gu%c3%b0run-gisladottir


 

Hann var kallaður „þetta“ 
Hann var kallaður ,,þetta" er ógleymanleg frásögn af hrottalegum misþyrmingum á barni - sögð af 

barninu sjálfu. Með ótrúlegu hugrekki og styrk tókst Dave Pelzer að lifa af andlegt og líkamlegt 

ofbeldi móður sinnar. Drengurinn bjó við hrottalegar barsmíðar og hungur hjá móður sinni, 

drykkfelldri skapofsamanneskju sem gerði sér leik að því að kvelja hann með öllum hugsanlegum 

ráðum og gekk næstum af honum dauðum. Til að bjarga lífi sínu lærði Dave að bregðast við 

óútreiknanlegum uppátækjum hennar, því að hún leit ekki lengur á hann sem afkvæmi sitt heldur 

argvítugan þræl; hann var ekki lengur barn, heldur bara ,,þetta“. 

Höfundur: Dave Pelzer  

 


