
Führerns barnmorska handlar om de tyska medborgarnas livsvillkor under 
andra världskriget. Hur tror du att det var för de tyska invånare som var 
anti-nazister?Hur tror du att du skulle agera om du levt där och då?

Boken beskriver förlossningar som tidlösa processer, trots att teknologin 
och kunskapen förändrats radikalt med åren. Tror du att känslorna runt 
barnafödande har varit desamma i alla tider?

Historien om Eva Brauns graviditet är fiktiv. Vad anser du om företeelsen 
att blanda fakta och fiktion i litteraturen? Gör det att du blir mer lockad att 
utforska den verkliga historien bakom karaktärerna?

Livet i de tyska koncentrationslägren var skoningslöst och omänskligt. Fick 
beskrivningarna i boken dig att fundera på om umbärandena var olika för 
kvinnor och män?

Att vara sann mot sig själv och sin moraliska övertygelse, trots att det kan 
innebära livsfara, är ett viktigt tema i boken. Kan vi, som lever i ett relativt 
fredligt samhälle, relatera till Ankes dagliga kamp för vad hon ansåg var 
moraliskt rätt? 

Anke och Dieters kärlek till varandra överkom alla fördomar. Varför tror 
du att det är vanligt att förbise brister hos en person när man är förälskad? 

Führerns barnmorska är en lovsång till livet och barnafödande, 
men barnmorskan Anke tvingas flera gånger till livsavgörande 
val. Författaren Mandy Robotham bjuder på frågor som lyfter 
några av berättelsens moraliska dilemman.  

Vill du läsa mer om boken eller författaren? Besök  www.bookmark-
forlag.se. Där hittar du läsguiden under Führerns barnmorska om du 
vill skriva ut den!
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antalet barn. Under de 
första åren av andra 
världskriget avrättades 
alla barn som föddes i 
lägren. Från mitten av 
1943 och framåt fick 
alla icke-judiska barn 
leva. Några barn gavs 
till tyska par för att växa 
upp som typiskt ariska 
barn genom Lebens-
born-programmet. 

De lägerbarn som över-
levde lekte tillsammans 
för att skapa sig en värld 
bortom misären. Barn 
leker ofta lekar som 
återspeglar vuxenvärld-
en, och det g jorde 
även barnen i koncen-
trationslägren. Istället 
för att leka ”mamma, 
pappa, barn”, lekte lä-
gerbarnen ”fångar och 
fångvaktare” – den enda 
vuxenvärld de kände till.

MODERN I AUSCHWITZ
Författaren till Führerns 
barnmorska, Mandy 
Ro botham, kan mycket 
väl ha inspirerats av 
barnmorskan Stanislawa 
Le s zczyńska när hon 
skrev boken. Stanislava 
tillfångatogs då hon 
hjälpte boende i Łódź 
getto. Hon och hen-

nes dotter anlände till 
Auschwitz 1943 och 
tillsammans förlöste 
de mer än 3 000 barn 
i lägret. Inte ett enda 
barn dog under hennes 
förlossningar. Fångarna 
kallade henne ”moder”. 

I hemlighet lyckades 
hon även tatuera de 
spädbarn som kidnap-
pades av tyskarna för 
Lebensborn-projektet i 
hopp om att de senare 

skulle hittas och identi-
fieras av sina mödrar.

HISTORISKA FANTASIER
Führerns barnmorska 
bygger på omfattan-
de research. Många av 
de förhållanden som 
beskrivs i boken stäm-
mer överens med den 
katastrof som andra 
världskriget innebar för 
mänskligheten. 

Det har skrivits många 
romaner och spelats 
in åtskilliga filmer som 
spekulerat i alternati-
va händelse förlopp un- 
der andra världskriget. 
Ett exempel är Faderland  
av Robert Harris.

Bilden på 
framsidan 
föreställer 
H i t l e r s 
Örnnäste, 
b e l ä g e t 
på berget 
Kehlstein. 
H u s e t 

uppfördes 
av National socialistiska 
partiet 1937-38 och 
kan nås genom en 124 
meter lång tunnel som 
går genom berget.

EN STARK ARISK RAS
Under första världskrig-
et föddes två miljoner 
färre barn än vanligt i 
Tyskland. Ett ytterligare 
barn att livnära var en 
börda i krigstider och 
många försökte undvika 
att bli gravida. 

Hitler såg de låga fö-
delsetalen som ett hot 

mot den ariska rasen 
och propagerade aktivt 
för att öka antalet barn 
bland par som levde 
upp till det nazistiska 
rasidealet. 1934 grun-
dade Heinrich Himmler 
organisationen Lebens-
born.

Lebensborn var 
ett avelsprogram 
som uppmuntra-
de tyska män att 
sprida sina ”över-
lägsna gener” och 
gav ogifta unga 
ariska kvinnor möj-
lighet att föda sina 
barn i hemlighet.

Man tror att ungefär  
20 000 Lebensborn-
barn avlades under de 

tolv år som det Tredje 
riket varade. Majorite-
ten av dessa barn föddes 
i Norge och Tyskland. 
Dessutom kid nappades 
upp till 100 000 små-
barn i Polen för att de 
skulle växa upp i tyska 
familjer som arier.

Ett av de Lebensborn- 
barn som föddes i 
Norge är Anni -Frid 
Lyngstad i Abba. Efter 
kriget anklagades hen-
nes mamma för förrä-
deri och utvisades till 
Sverige, eftersom hon 
fått barn med en tysk 
sergeant.

BARN I LÄGREN
I koncentrationslägren 
ville man tvärtom  minska 

Under andra världskriget fick Hitlers vansinniga och fullständigt 
skrupellösa vision om den ariska rasen ofattbart många verkliga 
konse kvenser. Mer än 15 miljoner personer tillfångatogs och sattes i 
koncentrationsläger och hundratusentals barn mördades. Nedan är 
en sammanställning av de obegripliga förhållanden som rådde, och 
deras betydelse för romanen Führerns barnmorska.

FÜHRERNS BARNMORSKA ÄR EN ÖVER-
TYGANDE ROMAN OM DEN UTSTUDERADE 
ONDSKA SOM MÖDRAR OCH BARN UT-
SATTES FÖR UNDER HITLERS MAKT.  

Mor och barn på sjukhuset i Kaunas getto.
United States Holocaust Memorial Museum, 

courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin.

Stanislawa Leszczyńska fotogra-
ferad före andra världskriget.

Karta över de platser som Führerns barnmorska  
utspelar sig på –Ravensbrück, Berlin och Berghof. 


