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Maus 

(Over 15 år) 

Art Spiegelman  

I 1944 blir moren og faren til 

Art funnet av tyskerne. De vet 

ikke om de noen sinne vil se 

hverandre igjen.  

Dette er lenge før Art blir født, 

og det skal gå enda flere år før 

Art spør faren om de vanskelige årene under krigen. 

Moren og faren til Art er jøder. Under andre 

verdenskrig ble jødene fanget, sendt til arbeidsleir, 

og drept. Dette er historien om hvordan Arts far 

overlevde krigen.  

Denne sanne historien er publisert som en 

tegneserie, med dyr i stedet for mennesker i rollene. 

Eg var der 

(Over 13 år) 

Gudrun Pausewang  

Dette er en novellesamling om 
vanlige folk i Tyskland da 

nazistene regjerte i Europa, og 
det var livsfarlig å være jøde.  

Vi får blant annet høre en 

gammel dames fortelling om da 
nazistene hentet bestevenninnen og hennes jødiske 

familie. Vi følger et barn som hører foreldrene sine 
snakke om jøder, faren mener de må dø, moren 
mener de bare bør forvises. Til slutt får leseren bli 

med når en tenåring finner bestefarens gamle 
skolestil og angrer på at han aldri spurte ham om 

ungdomsårene.  

Andre verdenskrig varte fra 1939-1945. Nazistene 
tok livet av over seks millioner jøder.  

Det angår også deg 

(Over 15 år) 

Herman Sachnowitz 

Herman Sachnowitz er en av de 

få norske jødene som overlevde 

andre verdenskrig. Dette er 

hans historie.  

Når boken skrives er det over 

30 år siden Herman ble fri fra 

konsentrasjonsleiren, men noe så dagligdags som 

lyden av et tog eller lukten av eksos og olje setter 

ham raskt tilbake rett i nazistenes klør. Han ble 

hentet en dag i oktober i 1942, havnet på slaveskipet 

Donau, og videre til konsentrasjonsleir.  

Dette er Hermans historie om hvordan han 

overlevde årene i fangeleir, med det eneste våpenet 

han hadde: håpet om å få komme hjem til Norge.  

LIKER DU Å 

LESE OM 

ANDRE 

VERDENS-

KRIG? 
 

HER ER 

VÅRE TIPS! 



Gutten i den 
stripete pyjamasen 

(Over 13 år) 

John Boyne  

Ved det nye huset til Bruno er 
det et kjempehøyt gjerde. Bak 
gjerdet sitter en gutt med 

triste øyne, barbert hode, et 
armbånd med en stjerne på og 

en stripete pyjamas.  

Året er 1942 og Brunos familie må flytte til Polen. 
På oppdagelsesferd langs gjerdet møter Bruno 

Schmuel. De blir bestevenner på tross av gjerdet 
som skiller dem. Bruno har lovet å bli med 

Schmuel for å lete etter faren på den andre siden av 
gjerdet. Heldigvis har Schmuel en pyjamas han 
kan låne.   

Gutten i den stripete pyjamasen er en troverdig 
fortelling om hvor grusom krig kan være.  

Schindlers liste  

(Over 13 år) 

Thomas Keneally  

Alle tror at Oskar Schindler 

bare vil tjene gode penger på å 

selge krigsmateriell under 

andre verdenskrig, men det er 

egentlig arbeidernes liv som er 

det viktigste.  

Schindler reddet livet til 1300 jøder ved å ansette 

dem i fabrikken sin. Selv var han medlem av 

nazistpartiet, sosialiserte ofte med andre nazister, og 

satte seg selv i livsfare hver eneste dag for å 

beskytte sine arbeidere. Han er det eneste 

medlemmet av nazistpartiet som er beæret ved 

Israels minnesmerke for holocausten.  

Dette er en forenklet og forkortet versjon på engelsk 

av Keneallys bok fra 1982. 

Anne Franks dagbok 

(Over 13 år) 

Anne Frank 

Anne Franks jødiske familien 
bor i Nederland i 1942. De må 

velge mellom å gå i skjul og bli 
sendt til konsentrasjonsleir. 

Valget er enkelt.  

Familien Frank får gjemme seg 
hos noen vennlige sjeler. En av de få tingene de har 

med seg er Annes dagbok. Hun skriver om alt som 
skjer hjemme og i verden, men også om alt som 
skjer inni hodet hennes. Hun er tross alt bare en 

vanlig jente.  

Anne Franks dagbok er en av de mest kjente bøkene 
om jødene under andre verdenskrig. Dessverre er 

den sann.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Blücher synker kan bestilles i et 

mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Blücher synker 

(Over 9 år) 

Axel Hellstenius 

Blücher er på vei mot Norge. 
Flere av de om bord tror de 

skal på en øvelse, men dette er 
krig. De norske soldatene har 

fått beskjed om å åpne ild.  

Vi følger Willy om bord på 
Blücher, den norske Obersten Birger Eriksen på 

Oscarsborg festning, samt Olaug, en vanlig jente fra 
Drøbak. Handlingen starter 7. april 1940, og vi får 
følge med til 9. april, når Olaug er død, og det 

norske flagg ikke lenger hører hjemme på 
Oscarsborg festning.  

Datoen 9. april markeres enda i Norge. 8. mai 1945 

trakk tyskerne seg ut av Norge, dette kalles 
frigjøringsdagen. 

My friend the enemy 

(Over 11 år) 

Dan Smith  

Peter løper hjemover så fort 

flyalarmen går. På veien blir 

han vitne til en flystyrt. Vil 

Peter hjelpe fienden som 

trenger det så sårt?  

Den tyske soldaten Erik trenger 

hans hjelp for å overleve, men han er fiendens 

mann. Fienden som faren hans er ute og kjemper 

mot. Peter klarer ikke å la den skadde soldaten 

ligge, og får assistanse av venninnen Kim for å 

skjule og hjelpe Erik. Klarer de å holde ham i live 

til krigens slutt?  

En spennende fortelling på engelsk om utenkelige 

vennskap under andre verdenskrig.  


