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Sida 2 

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 att läsa från åk 7. 

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 7. 
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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. Passar att läsa 

från åk 7.  

Pojken i randig pyjamas av John Boyne 

Bruno som är en nioåring i en välbärgad familj i Berlin under andra 

världskriget, får en dag veta att familjen måste flytta. ”Furien” vill nämligen 

att pappa ska sköta ett mycket viktigt arbete på en plats långt borta. Bruno och 

hans syster och mamma tvingas motvilligt acceptera flytten. 

Det ser mycket annorlunda ut dit de kommer, och Bruno uppfattar platsens 

namn som Allt Svisch. Från sitt fönster kan han se människor i randiga 

pyjamasar som tydligen lever bakom höga stängsel. Vad gör de där? Varför 

får inte Bruno komma in dit? En dag går han på upptäcktsfärd längs med 

stängslet och får syn på en liten figur på andra sidan. En förbjuden vänskap tar 

sin början. 



Sida 4 

Boken berättas helt ur Brunos perspektiv, den som har kunskap om andra världskriget förstår 

verkligheten bakom det Bruno uppfattar och det gör berättelsen både mer berörande och mer 

obehaglig. 

Pojken i randig pyjamas är välskriven och kan naturligtvis läsas som en rent skönlitterär berättelse 

även om man inte är intresserad av andra världskriget. Men det är samtidigt en bok som bör och kan 

vara underlag för samtal om rätt och fel – om vikten av att våga granska och ifrågasätta sin egen 

tids/samhälles normer. Passar att läsa från åk 7. 

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.  
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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. Boken passar från åk 7.  

Anne Franks dagbok 

Jag hoppas att jag ska kunna anförtro dig allt, så som jag hittills inte kunnat 

anförtro mig åt någon… så inleder Anne Frank sin dagbok 12 juni 1942. 

Hon låtsas att dagboken, som får namnet Kitty, är en förtrogen väninna till vilken 

hon kan anförtro just allt. Till en början skriver hon bara för sin egen skull, men 

efter en radiosändning under våren 1944 där utbildningsministern uppmanar till att 

samla in alla vittnesbörd från den tyska ockupationen, bestämmer hon sig för att 

hon vill publicera sin dagbok efter kriget. 

Anne Frank flyttade med sin familj från Tyskland till Nederländerna då Hitler kom 

till makten 1933. Sommaren 1942 gick de under jorden i ett hemligt annex till hennes fars 

kontorsbyggnad. Totalt var de i slutändan åtta personer i det lilla gömstället, där de levde i drygt två 

år. Hennes anteckningar slutar ganska abrupt 1 augusti 1944 och 4 augusti blev de gripna och 

bortförda av polis. Anne Frank och hennes syster deporterades till Bergen-Belsen, där de båda dog 

av fläcktyfus. Bara en dryg månad innan koncentrationslägret befriades av brittiska trupper… 

Det blir inte så mycket en berättelse om andra världskrigets fasor som en berättelse om en 

tonårstjej. Trotts den ständiga vaksamheten och den påfrestande isoleringen berättar hon ingående 

om sin egen utveckling och sina relationer i det microkosmos som är gömstället. Upprepade gånger 

uttrycker hon en önskan om att bli författarinna, och hennes dagbok har blivit en av världens mest 

kända skildringar av judarnas flykt undan den nazistiska förföljelsen. Vi har boken i originalutgåvan 

och som lättläst version av Vilja förlag. Det finns en lärarhandledning till den lättlästa boken och 

den passar från åk 7. 
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På flykt av Uri Orlev 

Srulik är inte ens åtta år när han får veta om hålet - vägen ut från ghettot i 

Warszawa där han lever med sin familj. På andra sidan hålet finns mat och 

frihet. Mat vet han vad det är - men frihet? Han tar chansen att prova några 

gånger med sin storebror. 

Föräldrarna får veta om hålet och hela familjen bestämmer sig för att fly 

ghettot genom hålet och försöka ta sig till sin gamla by - den där de bodde för 

snart två år sedan som vanliga bybor innan kriget och nazisterna kom. 

De kommer igenom, men strax därpå fångas mamma och Srulik in och 

skickas tillbaka. Pappa kommer inte tillbaka. Livet i ghettot fortsätter tills 

Srulik, åtta år nu, tappar bort mamma då de letar mat. Med henne försvinner 

även minnena av familjen - det blir ett tomt hål i honom. 

Han hittar inte längre hem, men ansluter sig till en grupp föräldralösa pojkar,tills de får veta att man 

håller på att tömma ghettot och skicka iväg alla med tåg - antagligen "till himmelen". Då flyr de och 

Srulik lyckas som genom ett under komma igenom och bort - får oväntad hjälp och hittar en ny 

grupp pojkar som lever i skogen utanför ghettomuren. 

Nu börjar ett liv som är som en katt- och -råttalek, ständigt på flykt från nazister eller angivare. Han 

skapar sig, åtta år gammal, en ny "identitet" som föräldralöse polske pojken Jurek och söker 

tillfälliga jobb på bondgårdar under färden. Ibland går det bra ibland får han fly - men ständigt 

klarar han sig på något sätt. 

På flykt blir  som en äventyrsbok trots den hemska inramningen och författaren Uri Orlev berättar 

konsekvent ur Sruliks perspektiv. Det är hemskt men uthärdligt, spännande och ibland till och med 

roligt. Vändningen kommer med de ryska förbanden. Av en tillfällighet kan Srulik hjälpa dem 

genom att varna för en minerad bro och de tar i sin tur hand om honom. Han överlever till 

krigsslutet, hamnar på ett judiskt barnhem, får till sist tillbaka sina minnen och får veta hur det gått 

för resten av familjen. Han går i skolan och skapar sig ett liv.och hamnar till sist ,som vuxen i 

Jerusalem som matematiklärare . Det är där han berättar sin historia för författaren Uri Orlev. 

Boken bygger alltså på ett verkligt levnadsöde. Passar från åk 7.  
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Jag var där av Gudrun Pausewang 

Precis när Hildes mamma ska börja laga middag händer det: grannarna 

tvärsöver gatan blir hämtade i en lastbil med täckt flak. 

Och medan Hilde har fullt upp med att inse att bästa vännen Elsbeth 

försvunnit för alltid rusar människor in i det tomma huset. Mamma också. 

Andra plockar med sig duntäcken och möbler, men Hildes mamma ropar 

inifrån köket: 

- Kom och sätt dig! Skynda på! 

Birnbaums skulle just äta, de också. Och maten är fortfarande varm. 

 

I det Tyskland som styrdes av Adolf Hitler växte en hel generation barn och 

ungdomar upp. De gick i skolan och fick lära sig om den tyska rasens överlägsenhet, de var med i 

ungdomsföreningar där de fick dela ut medaljer till kvinnor som fött många barn åt Führern och de 

blev av med klasskamrater som fraktades till koncentrationsläger. De var där. 

I Gudrun Pausewangs Jag var där kommer deras röster till tals, en och en, med det som de minns 

och det som de inte vill minnas. Det är korta berättelser om att se sina judiska grannar bli hämtade 

av Gestapo, om att inte längre få leka med bästa kompisen, om att längta efter att få gå ut i kriget 

med mera. Många av berättelserna är verkligen gripande och tänkvärda. 

 

Maus av Art Speigelman 

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.  
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Sofia Z4515 av Katarina Taikon och Gunilla Lundgren 

Det här är Sofia Taikons berättelse, om vad som hände henne och hennes 

familj under andra världskriget. Sofia var bara ett barn när hon fördes till 

koncentrationslägret, där hon fick numret Z-4515 tatuerat på sin 

vänsterarm.  

När hon var fjorton år kom hon till Sverige med en av Röda korsets 

bussar. Många som överlevde förintelsen har haft svårt att berätta om det 

fruktansvärda de varit med om. Så var det för Sofia också. Den här boken 

är resultatet av många samtal med författaren Gunilla Lundgren. Boken 

är i serieform och de svartvita illustrationerna är gjorda av Amanda 

Eriksson. Att romer i Europa förföljdes och mördades under kriget måste 

också uppmärksammas och den här boken är ett starkt vittnesmål. Boken är tvåspråkig, man läser 

på svenska från ena hållet och kan vända på boken för att läsa på romani. Boken passar för 

högstadiet och gymnasiet och det finns en lärarhandledning till boken.  

 

Skärvor av ett liv av Hédi Frid 

Hédi Fried föddes 1924 och växte upp i den lilla staden Sighet i Transsylvanien. 

Till att börja med levde hon ett helt vanligt liv; Hon gick i skolan, drömde om 

att bli läkare och om att ge sig ut i världen. Eftersom de var judar tillhörde 

hennes familj och släktingar en utsatt grupp. Men i slutet av 30-talet blev 

trakasserierna allt värre; en dag blev Hédi spottad i ansiktet av pojken som hon 

var kär i och hon försökte förtvivlat förstå varför, vad hade hon och hennes 

familj gjort för ont? 

Den 1 september 1939 bröt kriget ut i Europa. ”Vi ristar in dagens datum i 

grinden och så lovar vi att vad som än händer så kommer vi att träffas här när 

kriget är slut, för att rista in det datumet också”, lovar Hédi och hennes syssling 

Anna varandra. Men när kriget var slut fanns ingen av dem kvar i Sighet och inte heller fanns det 

någon grind kvar att rista i. 

Hédi och hennes familj fördes först till ett getto och transporterades sedan till Auschwitz där hennes 

föräldrar mördades. Hédi och hennes syster Livia fördes vidare till olika arbetsläger och hamnade 

slutligen i Bergen-Belsen, där de vid krigets slut befriades och fick åka med de vita bussarna till 

”paradiset” Sverige. 

Detta är en skildring av en av de mörkaste händelserna i modern tid och borde vara obligatorisk 

läsning för alla. Hédi Fried beskriver det fasansfulla med en ung människas ögon, och trots det 

obeskrivliga de går igenom så finns där en kärlek och värme som Hédi och hennes syster delar med 

några andra som delar samma öde. Det enda de har är ju varandra och för att överleva så måste de 

hålla ihop. Boken passar för högstadiet och gymnasiet.  
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Mannen utan öde av Imre Kertész 

Fjortonårige György Köves och tusentals andra judar tvingas ombord på ett 

godståg genom Europa. När dörrarna slås upp och vakterna skriker åt dem 

påbörjas en pojkes oerhörda kamp för överlevnad.  

 

Imre Kertész debutroman Mannen utan öde är en av de starkaste litterära 

skildringarna av livet i ett nazistiskt förintelseläger. När romanen publicerades 

i Ungern 1975 mottogs den av en kompakt tystnad. Idag är den en levande 

klassiker, som lade grunden till ett Nobelpris, för ett författarskap som hävdar 

den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke. Vi har 

den i originalutgåvan och i lättläst utgåva. Boken passar för åk 9 och 

gymnasiet. 

 

 


