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Sida 2 

Systern från havet av Ulf Stark och Stina Wirsén 

Systern från havet är en ny fin och minnesvärd berättelse av Ulf Stark, 

tillägnad alla barn nu och förr som tvingas lämna sina familjer. Bokens 

bilder av Stina Wirsén förstärker och fördjupar stämningen. 

I öster bor Sirkka med mor och far, i väster bor Margareta med mor och 

far. I öster är det krig och Sirkka måste åka hemifrån – för att bo som 

”krigsbarn” hos Margareta som inte alls är glad att få en tillfällig 

”syster”. 

-Aldrig att hon ska få leka med mina saker, tänker Margareta. 

-Jag tänker inte prata deras språk, tänker Sirkka. 

En berättelse om sorg och glädje, starka känslor och en vänskap som 

ändå långsamt växer fram. Det är ingen bilderbok utan en illustrerad 

textbok med ganska mycket text. För nybörjarläsaren fungerar den nog bäst som högläsningsbok, 

men den som fått lite flyt kan läsa själv. Boken är bara 40 sidor lång, en varm och trots allt hoppfull 

berättelse, viktig inte minst i våra dagar. Passar för lågstadiet.  

 

Den långa, långa resan av Rose Lagercrantz 

Den här boken handlar om den välkända illustratören Ilon Wiklands långa resa som 

ensamkommande flyktingbarn från ett krigsdrabbat Estland till ett 

fredligt Sverige i mitten av 1940-talet. Om en liten flicka som först bor 

med sin mormor i en större stad men när kriget kommer skickas iväg till 

farmor på landsbygden. Flickan är inte rädd för hon har alltid sin älskade 

hund med sig. Hunden är hennes bästa vän och vaktar henne mot alla 

faror. På landet hos farmor är det tryggt och flickan är lycklig, hon blir 

inte rädd när bombplanen och soldaterna kommer. Men så en dag är den 

älskade hunden borta och när hon hittar den är den död. Soldaterna har 

skjutit hunden och nu känner sig flickan ensam och rädd. Snart kommer 

kriget till landsbygden, farmor är för gammal för att resa men flickan 

skickas iväg med andra flyktingar i en båt till Sverige. Efter en farlig resa över havet hamnar hon på 

en flyktingförläggning i Sverige och blir allvarligt sjuk. Som tur är finns hennes faster i det nya 

landet som ger henne kritor, flickan stannar länge på sjukhuset och ritar, hon behöver verkligen rita 

allt hon har upplevt. Till sist får hon stanna i det nya landet och bo med sin faster som är konstnär. 

Den här boken är skrämmande aktuell idag. Läs den högt för förskoleklasserna eller som egen 

läsning för årskurs 1, 2 och 3. Ilon Wikland har illustrerat sin historia och Rose Lagercrantz har 

skrivit texten. 



  

Sida 3 

Uppdraget av Camilla Lagerqvist 

Uppdraget är första delen i Camilla Lagerqvists serie om Svarta rosorna som 

utspelar sig under andra världskriget, närmare bestämt sommaren 1943 i de 

värmländska skogarna nära den norska gränsen. Huvudpersonen Maja ska fylla 

13 år och när hon denna sommar blir vän med den norska flickan Hilde och den 

judiske pojken Ben förstår hon på riktigt hur nära kriget är. Tyskland har 

ockuperat Norge och både Ben och Hilde har flytt därifrån med sina mammor. 

Ben på grund av risken att hamna i koncentrationsläger och Hilde för att hennes 

mamma är gravid med en tysk soldat. 

 

När de tre vännerna hör att nazisterna är ute efter en kvinna med täcknamnet 

Svarta rosen bestämmer de sig för att hjälpa motståndsrörelsen i Norge och försöka stoppa 

nazisterna från att gripa Svarta rosen. Men detta innebär att det måste ta sig över gränsen till Norge 

och det visar sig vara mycket farligare än de kunnat tro. 

 

Förutom en massa spänning innehåller boken också lite kärlek och funderingar över hur det är att 

bli vuxen. Passar bra för åk 5-6. 

 

Den gyllene stjärnan 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. 

Vi har den här boken på engelska också och titeln är: Number the stars. Passar för åk 4 och 5. 



  

Sida 4 

Belägring av Ann Jungman 

Ann Jungman berättar med enkelt språk om syskonen Ivan och Varyas kamp 

under andra värlskriget och den tyska belägringen av Leningrad. 

 

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

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 boken på engelska, då med titeln Siege. Passar för åk 6 och uppåt.  

 

 

Livsfarligt fiske av Katarina Kuick 

 

Lärare har inte koll på allt. Det märker Tobbe då de börjar prata om krig under 

en lektion i skolan. Hans lärare Marie  säger  att det inte vara några svenskar 

som dog av bomber och sånt under andra världskriget och Tobbe blir tvärarg. 

För han vet ju att hans egen farfar, som han fått namnet efter, dog då en mina 

sprängde hans fiskebåt under kriget. Hans lärare blir lite generad, men föreslår 

sen att Tobbe ska ta som forskaruppgift att ta reda på mer om minsprängningar 

och vad som hände då hans farfar dog. Det vill Tobbe – och boken är hans 

berättelse om vad som hände den 16 april 1945 då fiskebåten Cassiopeja 

sprängdes utanför den svenska västkusten.  

 

Boken Livsfarligt fiske av Katarina Kuick, är en lättläst och kortfattad (55 sidor) berättelse med 

nästan dokumentär ton och med fina grafiska illustrationer i svartvitt. Den passar bra från åk 5 och 

uppåt. 

 

Under kriget var det 91 svenska fiskare som dog på grund av att deras båtar sprängdes av minor, 

bomber eller blev torpederade. 
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Hanas resväska av Karen Levine 

Enkelt skriven men med mycket innehåll, kan man säga om den här boken. Den 

berättar en sann historia om en judisk flicka, Hana Brady, vars lilla resväska sent 

omsider hamnar på en utställning i Japan. Fumiko Ishioka som arbetar vid ett 

undervisningscentrum i Tokyo är den som med stort engagemang och en dos 

envishet ordnar så att man får låna föremål från Auschwitz. Hanas resväska hamnar 

så i Japan och Fumiko tar sig för att ta reda på vem Hana var. Vad hände henne? 

Det blir en riktigt spännande berättelse med vartannat kapitel om Fumikos sökande 

efter Hana och vartannat om Hana själv och vad som hände. 

Karen Levine har skrivit och det är en unik och fängslande berättelse. Läsvärd för 

många åldrar från skolår 4 och uppåt. 

 

Godnatt 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 från åk 

5 men på grund av att den är rätt lång (375) sidor kan det behövas vana läsare. Passar utmärkt som 

högläsningsbok! 
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Vi kommer snart hem igen av Jessica Bab Bonde 

I den här serieboken får vi följa sex barn som alla har överlevt Förintelsen. Tobias, Livia, Selma, 

Susanna, Emerich och Elisabeth hamnade alla i Sverige efter andra 

världskriget och deras vittnesmål om vad som hände dem och deras familjer 

återberättas här på ett sakligt och enkelt sätt av författaren Jessica Bab 

Bonde. Den sakliga tonen i berättelsen gör att man kan läsa den här boken 

från år fem och upp till gymnasiet, samtidigt blir inte läsningen om dessa 

barns livsöden mindre gripande. Serietecknaren Peter Bergtings effektfulla 

och snygga bildberättande gör att till och med motvilliga läsare kan lockas in 

i läsningen. Det här är en viktig bok om en period av vår historia som man 

inte kan hoppa över. Man kan med fördel börja läsa och prata med barn om 

Förintelsen redan i mellanstadiet. Passar att läsa från åk 5 och det finns en 

lärarhandledning till boken. 

 

En ö i havet av Annika Thor  

Från en välmående övre medelklassfamilj i en stor våning Wien, där musik, 

bildning och konst varit självklara inslag, tvingas den judiska familjen Steiner 

flytta till en trång liten lägenhet som delas med andra, i judeförföljelsens 

inledningsskede under andra världskriget. Trakasserierna mot de judiska 

familjerna växer och framtiden är både oviss och otäck. Familjen Steiner 

beslutar att de två döttrarna, tolvåriga Steffi och åttaåriga Nelli måste skickas 

iväg, för säkerhets skull. De kommer som flyktingbarn till Sverige och placeras 

i varsin familj på en liten ö i Göteborgs skärgård - ett främmande, land, ett 

främmande språk och en helt annorlunda vardag. Bara detta att de inte får bo 

tillsammans… 

 

Lilla Nelli som hamnar i en vänlig barnfamilj acklimatiserar sig snabbare, men Steffi, begåvad, 

känslig och med stark integritet får det svårare. Hon hamnar hos ett äldre par med helt annorlunda 

värderingar än dem hon vuxit upp med. Kärva men välmenande och med små inkomster från fisket, 

är det ett helt annat liv. Alla på ön är inte heller så snälla eller välkomnande mot flickorna som de 

ser som invandrare som kommer och tar för sig av vad som ju tillhör Sverige.  

En ö i havet är första delen i Annika Thors omistliga och viktiga berättelse om Steffi och Nelli som 

innefattar tre böcker till: Näckrosdammen, Havets djup, Öppet hav. 

 

Orkar man inte läsa hela serien, så läs i alla fall En ö i havet. För det här är en klassiker som aldrig 

blir för gammal. En historia som varje elev är värd att få läsa. En historia om livet som gör ont men 

också innehåller allt det vackra: verklig vänskap, verklig kärlek, styrka och hopp. 
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Ett regn av bomber av Torsten Bengtsson 

Fjortonårige Hans och hans familj bor i Köln. Det är oktober 1944 och hans far 

slåss som nazisoldat på östfronten. Men hans storebror, sexton år gammal, är med i 

en motståndsgrupp mot nazisterna. Gestapo bryter sig in i lägenheten en tidig 

morgon och släpar i väg med brodern, som avrättas som förrädare trots sin låga 

ålder. Hans måste leva vidare med sorgen över sin bror.  

 

Hans ville själv vara med i motståndet men tvingas istället, tillsammans med sin  

klasskamrat Max, att träna och strida med Hitlerjugend för att försvara Köln mot de 

amerikanska soldater som är på väg. Karl – klassens översittare och diktator är den 

som leder Hitlerjugend. Där tränas de att skjuta och göra brandbomber, de 

förnedras och hånas, framförallt Hans som har haft en förrädare till bror. 

Däremellan har Hans att hantera en vardag där bomberna faller över staden, ständigt måste man 

hitta skyddsrum och inte vet man om man kommer att överleva eller ha ett hem att gå till efter 

anfallet. 

 

Och så kommer de amerikanska soldaterna – Hans och Max tvingas vara med och försvara staden – 

tills de ser Karl – översittaren träffas och dö. Då flyr de och gömmer sig. De överlever kriget men 

livet är förändrat för alltid. Svält, skador, ruiner. 

Boken slutar med att Hans skickas iväg till Sverige av humanitära skäl. På resan dit möter han 

befriade judiska lägerfångar och börjar förstå lite av vad som hänt andra i hans land under 

krigsåren. 

 

Ett regn av bomber är mycket spännande. En lättläst och välskriven bok, användbar för  den som 

vill samtala om andra världskriget, om den enskildes historia i de stora händelserna, om makt och 

maktlöshet och hur mycket fri vilja en människa egentligen har. Det finns en lärarhandledning till 

boken och den passar från åk 7. 

 

Historien om Leon av Leon Leyson  

När filmen Schindler’s List gick upp på biograferna började Leon för första 

gången berätta om sin barndom i Polen under andra världskriget för andra än sina 

närmaste. Det var ett bra beslut, för hans historia är verkligen värd att berättas. 

Leon var bara tio år när tyskarna invaderade Polen och hans familj 

tvångsförflyttades till gettot i Krakow. Leons pappa hade fått arbete på Oskar 

Schindlers fabrik och lyckades övertala Schindler att anställa också ett par av 

sönerna. Leon var så liten att han fick stå på en trälåda för att nå upp till maskinen 

han skötte. Det är unika minnen som träder fram och Leon Leyson berättar på ett 

enkelt språk och utan bitterhet. Två av Leons bröder dog, men resten av familjen 

klarade sig, även om det var nära ögat flera gånger. Trots allt det fruktansvärda som pågick finns 

det hopp i Leons historia. I slutet av boken finns foton och efterord. Passar från åk 7. 


