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The little riders av Margareta Shemin  

Det finns berättelser som omedelbart fångar ens hjärta. Berättelsen om 

elvaåriga Johanna som ska vara ett par månader hos sina farföräldrar i 

Holland – men blir kvar där i flera år därför att andra världskriget bryter ut 

och Holland ockuperas, är just en sådan bok.  

Johannas farfar har ett väldigt speciellt jobb. Han är den som ska sköta om 

och vårda de tolv ryttarfigurerna i metall som rider ut och runt varje gång 

rådhusklockan slår tolv. Johannas far älskade figurerna när han var liten 

och Johanna själv blir lika fascinerad. Det sista hennes far sa innan de 

lämnade Johanna var att hon skulle hjälpa farfar att vårda och skydda 

ryttarna. och det har hon gjort. men nu har det gått fyra år av 

ockupationen. Metall har blivit en bristvara för ockupationsmakten och ryttarna är hotade – allt av 

metall beslagtas och smälts ner. Så de måste hitta ett sätt att ta bort och gömmer undan ryttarna. 

Men var? 

I Johannas rum finns ett litet dolt utrymme som skulle vara bra – men i det rummet bor nu en tysk 

officer. Så hur skulle de kunna gömma dem där? 

The little riders är en berättelse med många år på nacken, men med en ton och ett språk som gör 

den aktuell ännu idag.  Den handlar både om mod och om att människor inte alltid är så som man 

förväntar sig. Att hjältedåd kan ske mitt i det lilla vardagslivet och att vänskap kan uppstå där man 

minst förväntar sig det. 

Det är en kort bok, bara sex kapitel, och passar både som högläsning och tyst läsning och en bok 

som kan läsas och älskas av många åldrar. Passar för åk 4-6.  

 

Sadako and the Thousand Paper Cranes av Eleonor Coerr 

Den japanska flickan Sadako var två år då atombomben föll över hennes 

hemstad Hiroshima i slutet av andra världskriget. Hon klarade sig till synes 

utan skador, men då hon var 11 år drabbades Sadako plötsligt av yrselanfall. 

Läkarna konstaterade att Sadako hade drabbats av ”atombombssjukan” 

leukemi, som en följd av strålningen hon utsatts för. Det var en chock och 

hela livet förändrades. 

Då Sadako lagts in på sjukhus kom hennes bästa vän Chizuku till henne med 

en trana vikt av guldpapper. Hon berättade legenden om den heliga tranan –  

att den som blivit sjuk ska vika tusen tranor, då ska gudarna göra en frisk 

igen. Och detta var den första av Sadakos tusen tranor. 

Detta gav Sadako hopp, även om hon inte brukade tro på legender.. och hon började vika. För hon 

ville verkligen bli frisk och kunna springa igen – hon som älskade löpning. Men så blev det inte. 

Sadako hann vika  644 tranor, som alla svävade i taket till hennes rum på sjukhuset, innan hon 

somnade in 12 år gammal. 
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Hennes klasskamrater, som var djupt chockade av hennes död, vek då 356 tranor till hennes 

begravning så att tusen tranor kunde följa med Sadako i graven. 

Ett år senare hade hennes klasskamrater och barn över hela Japan och i nio andra länder samlat ihop 

pengar till ett minnes och fredsmonument – en staty av Sadako med en gyllene trana i handen. Den 

står i Fredsparken i Hiroshima.”Detta är vårt rop. Detta är vår bön: Fred i världen” är inskriptionen 

på monumentet. 

Författaren Eleanor Coerr bodde några år i Japan och hörde då berättelsen om Sadako. Hon beslöt 

sig för att berätta hennes historia och skrev boken Sadako och de tusen papperstranorna, en 

berättelse som nu förvandlats till en modern klassiker som lästs av generationer av barn och unga i 

många länder. 

En tidlös berättelse om mod, kärlek och hur viktigt det är att hitta något att knyta sitt hopp till när 

livet är svårt. 

Boken, som vi har på engelska, är inte svår och berättelsen griper tag även om den är kort. Nio korta 

kapitel med knappt 60 sidor text och illustrationer. Men det finns mycket att prata om då man läst 

boken. Inte minst de vuxnas oförmåga att erkänna verkligheten fast barnen förstår hur det ligger till. 

Och att krig och konflikter lämnar spår även många år efter att de är slut. Passar för åk 5-8.  

 

Number the stars av Lois Lowry  

Denna historia av den kända författaren Lois Lowry utspelar sig i Köpenhamn 

under andra världskriget. Tioåriga Annemarie får uppleva hur hennes hemstad 

och vardagen sakta förändras. Matransonering och mörkläggning är nya saker 

att vänja sig vid. Men mycket värre är det för Annemaries bästa vän Ellen och 

hennes familj. Hotet från nazisterna blir allt tydligare, snart ska alla judiska 

familjer arresteras och skickas från staden. I Annemaries familj planerar man 

att fly till Sverige och ta med sig Ellen. De och alla som hjälper dem på vägen 

utsätter sig för livsfara. hur ska det gå – ska de lyckas? En prisbelönad 

skildring av det mod som många danskar uppvisade när det gällde att rädda judar undan tyskarna, 

berättat ur en tioårig flickas perspektiv. Passar för åk 5- 7.  
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Good night mister Tom av Michelle Magorian 

Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian är en av våra moderna klassiker 

(vi har den även på engelska) och en underbart varm och rörande berättelse 

om två udda och trasiga människor som finner tryggheten hos varandra. En 

all-ålders-bok med detaljrikt språk och stundtals inträngande skildringar. 

 

Under andra världskriget skickas den tystlåtne pojken William från London 

och i säkerhet på den engelska landsbygden. Han hamnar hos Thomas Oakley, 

en äldre man som isolerade sig från omvärlden sedan hans hustru gick bort i 

barnsäng många år tidigare. William kommer från en eländig tillvaro i slumen. 

Han är ständigt rädd och när han anländer bär han tydliga spår efter moderns 

misshandel. 

Med tiden spirar en innerlig vänskap fram och sakta men säkert börjar de båda leva igen. Tills den 

dag Williams mor sänder efter honom och han måste resa tillbaka till London. Tom oroar sig 

ständigt och när han efter en tid ännu inte hört av pojken resar han själv till London för att hitta 

honom... Passar att läsa från åk 7. 

 

Siege av Ann Jungman 

Ann Jungman berättar med enkelt språk om syskonen Ivan och Varyas 

kamp under andra världskriget, en tung krigsvinter då tyska soldater 

omringat Leningrad och inga förnödenheter kan komma människorna till 

del. 

Pappan är militär och mamman läkare och Varya är stjärnelev på stadens 

mest välkända musikskola och elev till kompositören Sjostakovitj. Men 

deras liv vänds plötsligt upp och ned när den tyska armén belägrar 

Leningrad. Det finns ingen elektricitet och ingen mat, och medan bomberna 

regnar över staden måste syskonen på egen hand kämpa för sin och deras lillebror Sashas 

överlevnad i det krigsdrabbade Leningrad. 

Trots att boken är kort och lättläst i stor och luftig stil, rymmer den mycket sorg, spänning och 

medmänsklighet. Vi har även den svenska översättningen, då heter den Belägring. Passar för åk 7-9.  

 



  

Sida 5 

Maus av Art Spiegelman 

 

Den grafiska romanen Maus bygger på en sann historia och är självbiografisk. 

Den handlar om en ung amerikansk judisk man, serieskaparen Art Spiegelman 

själv, som ber sin pappa berätta om sina upplevelser från andra världskriget och 

koncentrationslägret i Auschwitz. Samtidigt med pappans berättelse, fylld av 

fasansfulla minnen, växer berättelsen om Arts familjehistoria och en 

komplicerad far och son-relation fram.  

Maus har fabelform där judarna är möss och nazisterna katter. Det kan vara 

intressant att fundera över vad fabelformen får för betydelse för läsningen och 

tolkningen av berättelsen. 

Art Spiegelmans Maus är ansedd som ett av de största mästerverken bland 

serieromaner och som sådan en riktig klassiker. Den har fått ett flertal internationella priser, bland 

annat Pulitzer-priset 1992. Vi tycker att den passar att läsas från år 9 och på gymnasiet.  

 

 

The tattoist of Auschwitz av Heather Morris  

Lale Sokolov kommer till Auschwitz-Birkenau 1942. Han beordras att tatuera de 

medfångar som väljs ut för att de ska få ”leva”, det vill säga arbeta sig till döds i 

stället för att gasas ihjäl. Lale stålsätter sig och utför sin uppgift med mekanisk 

effektivitet. Lale inser tidigt vilket öde han och de andra i lägret är på väg att 

möta, men han bestämmer sig för att han ska överleva. För att göra det ser han till 

att bli ”vän” med sina fångvaktare och även med Viktor, en arbetare som kommer 

till lägret på dagtid. Viktor ger mat och choklad till Lale och Lale smugglar till 

Viktor juveler och annat som fångarna har sorterat fram från fångarnas 

beslagtagna bagage. Lale är smart och listig och på så sätt lyckas han göra sitt eget och andra 

fångars liv aningens bättre. I fånglägret står en dag en ung kvinna framför honom, Gita. Han blir 

blixtförälskad och bestämmer sig för att det är kvinnan i hans liv. 

 

The tattooist of Auschwitz är en roman som bygger på den sanna historien om Lale och Gita och 

deras kärlek– som tillsammans med dem överlevde koncentrationslägret i Auschwitz. 


