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HISTORIEN OM AGNES FRA LARVIK

ODDVAR SCHJØLBERG

Tjen inn din egen tur!

Av en eneste grunn – de var ikke av den ariske rase. 
I denne boken deler hun noen av opplevelsene sine
med oss. Det er ting som fortsatt er tungt å snakke om,
og som hun har bevart et sted ”der inne”. Men under-
veis i våre samtaler begynner hun å sette døren litt på
gløtt.
innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Sammen med kona Else startet han opp et unikt hjelpe-
arbeid. Boka er en biografi om to uselviske mennesker
og et dokument over resultatet av arbeidet deres 
i Konvoibyen i Risør.

innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Ë Gratis klassetur-rollup!
Rollup til bruk når klassen arrangerer aktiviteter til inntekt 
for klassetur med Aktive Fredsreiser.

To alternativer: – generelle rollup klassetur
          – rollup med skolens navn
Begge alternativene leveres på bokmål og nynorsk 
– gi beskjed om hva dere ønsker.

I denne brosjyren finner dere eksempler på produkter
elevene kan selge for å finansiere sin egen tur. 
I tillegg til disse produktene vil dere finne forslag til 
en rekke andre inntektsbringende aktiviteter på
www.aktive-fredsreiser.no/tips.htm
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Historien om Else og Leif Heimstad 

som ga krigsseilerne et ansikt

ODDVAR SCHJØLBERG

Fredshuset, postboks 19, N-4951 Risør  
TELEFON + 47 37 15 39 00  TELEFAKS + 47 37 15 43 58  MOBIL + 47 95 23 81 99  
kontor@aktive-fredsreiser.no   www.aktive-fredsreiser.no

Boka om Agnes –
damen som gir tysker-
tøsene et ansikt. 17 år
gammel forelsket hun
seg i en tysk soldat, og
fikk en sønn med ham.
Lite ante hun den gang
at denne forelskelsen
skulle prege resten av
livet hennes. I dag har
hun passert 87 år, men
minnene sitter som
spikret fast. Ikke minst
fra mai måned 1945. 
Et fritt Norge i festrus.
Men det gjaldt ikke for
alle.

VI REISER PÅ 

klassetur 
med Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom 
tro på at konflikter kan løses 

og at fred kan skapes, og at deres egne 
holdninger og handlinger er avgjørende. 

Den utfordringen tar vi ved å reise på klassetur 
med Aktive Fredsreiser.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON:

Aktive Fredsreiser
Travel for Peace

Fredshuset Risør, tlf. 37 15 39 00

www.aktive-fredsreiser.no

RISØR U-SKOLE
REISER PÅ 

klassetur 
med Aktive Fredsreiser
Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro 
på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, 

og at deres egne holdninger og handlinger 
er avgjørende. Den utfordringen tar vi ved 

å reise på klassetur med Aktive Fredsreiser.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON:

Aktive Fredsreiser 
Travel for Peace

Fredshuset Risør, tlf. 37 15 39 00

www.aktive-fredsreiser.no

Mange skoler/klasser har gjort
spennende og inntektsbringende
aktiviteter. Har dere forslag, dere
vil dele med andre klasser, setter
vi stor pris på at dere tipser oss
slik at vi kan bringe dette videre.

Ë LEGENES KRIG
(norsk dokumentar) 

Tidsvitne Elling Kvamme er 
92 år, lege, forsker og fange fra
andre verdenskrig. Datteren Elsa
Kvamme inviterte ham med til-
bake til Tyskland for å finne ut
hvordan krigsopplevelsene har
påvirket hans og familiens liv.
Etter Berlin-murens fall åpnet
han dagboka si fra Buchenwald

og minnene om velrennomerte professorer som jobbet
med Hitlers raseteorier strømmet på. Resultatet 
av reisen ble denne prisbelønte dokumentarfilmen.
DVD kr 159,- + porto

Ë ANGITT AV MAMMA 
Moren innledet et forhold til en
glødende nazist, og angav sin 
jødiske ektemann som omkom i
Auschwitz. Hennes syv barn ble
sendt til Theresienstadt konsen-
trasjonsleir. Kun 132 av de ca 
15 000 barna som ble sendt dit
overlevde. Maria og hennes seks
søsken var blant disse.

Andre relevante salgsartikler 
(uten fortjeneste):

Ë 30 ÅRS VENNSKAP 
Aktive Fredsreiser samarbeider
med Sutukobas Venner om store
hjelpearbeider i Gambia. I år er
Sutukobas Venner 30 år og de
har i den forbindelse laget en
film om sitt arbeide i gjennom
disse årene. 
DVD kr 100,- + porto

Ë EVENTYR
I denne trespråklige eventyrboka
har 14 gode afrikanske historier
fått plass. Illustrasjonene er
laget av gambiske og norske
skolebarn. 
En DVD med 4 afrikanske even-
tyr, fortalt slik historien har blitt
formidlet i Gambia i århundrer,
følger med boka. 

De tre språkene i boka og DVDen er på madinka, 
engelsk og norsk. kr 200,- + porto

EVENTYR
1144 AAFFRRIIKKAANNSSKKEE EEVVEENNTTYYRR

MMAANNDDIINNKKAA,, NNOORRSSKK,, EENNGGEELLSSKK
MMEEDD TTEEGGNNIINNGGEERR AAVV NNOORRSSKKEE OOGG AAFFRRIIKKAANNSSKKEE BBAARRNN

UUTTGGIITTTT AAVV AAKKTTIIVVEE FFRREEDDSSFFOORRLLAAGG

Ë AFRIKANSKE TROMMER
Dette er håndlagde kvalitets-
instrumenter til meget god pris. 
Vi har vært på markedet i Banjul 
i Gambia og håndplukket trommer
med god lyd. Disse lettspilte
trommene har stor kontrast mellom
dyp  bass og lys diskant. Trommene
er skåret ut av tre og trukket med
geiteskinn.  
kr 950,- + porto

Ë
Tro mot sin visjon
Dette er den usminkede
historien om to
mennesker som satset alt
på en visjon de trodde på.
Leif Heimstad var selv
krigsseiler under hele
krigen. Han har følt 
krigsseilernes redsel.
Traumene fulgte ham, og
andre krigsseilere etter
krigen.

Ë
Jeg overlevde
Auschwitz
Blanche Major har med
egne øyne sett grusom-
hetene som utspant seg 
i leirene, der hundre-
tusener av mennesker
regelrett ble henrettet. 

Ë Tyskertøsen som ble gatas samaritan

Våren 1945 ble flere enn
15 000 fanger hentet av
De Hvite Bussene. I boka
møter vi flere av de som
ble reddet fra nazistenes
fengsler, tukthus og
konsentrasjonsleire.
Frivillige svenske sjå-
fører og helsepersonell
dro ut i krigssonen for å
hente de skandinaviske
fangene hjem i den 
store redningsaksjonen.   

Ë Utenfor porten 
– historien om de Hvite Bussene

innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

innpris kr 50,- / 
utpris kr 250,-

MP3-lydbok, med øreplugger og lader.
kr 300,- + porto



Ë T-skjorter TROMMER FOR FRED/
       DRUMMING FOR PEACE
2. oktober kan alle, unge og gamle, samles i grupper og
være med og tromme for fred! Egne T-skjorter blir nå
laget til dette arrangementet, og vi håper å se flest 
mulig iført denne T-skjorta 2. oktober! 

innpris kr 25,- / utpris kr 50,-

Historien om Gunnar Knudsen, er historien om unggutten 
som aldri skulle bli sjømann, men endte opp som sjømann
og krigsseiler. Han ble bombet og torpedert, og var med i
første rekke under selveste D-dagen i Nomandie. 
Knudsen var en av Norges høyest dekorerte krigsseilere. 
I boka møter vi en ydmyk mann, hvis svakhet er hans
største styrke. Her deler han sin dramatiske historie med
oss.
innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Seks år gamle Anja svinger seg foran speilet i ny 
skoleuniform i det flyene med hakekors drønner over
Krakow for første gang. Det er 1. september 1939,
sirenene uler og høstens skolestart er avlyst. I stedet
skal alle polske barn evakueres. 
Anja Øverdahl forteller om flukt fra Hitler og Stalin i et
krigsherjet Europa, slik hun som barn opplevde det. 
En gripende historie om krig, flukt, undertrykkelse og
kjærlighet. innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Hitler, Stalin og lille Anja

ANJA
ØVERDAHL ODDVAR SCHJØLBERG

H

Fra krigsseiler
til Aktiv Fredsreiser

Ë Fars fotspor i Hitlers leirer
Da Arne Gerhard Brattli ble arrestert den 24. mars 1943 
var han bare 21 år gammel. Han ante ikke at denne dagen
ble startskuddet for det som skulle bli en reise som brakte
ham til syv av Hitlers konsentrasjonsleirer.

innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Ë Eplekarten i Ravensbrück
Magnhild Petra Bråthen fra Råde havnet i konsentrasjons-
leir fordi hun var på feil sted til feil tid – noe som kostet
henne over to år som fange i Hitlers leirer. Først to
måneder isolert i enecelle i Fredrikstad, deretter fem
måneder i fortsatt uvisshet på Grini, og til sist 1 ½ år i den
fryktede Ravensbrück – en konsentrasjonsleir for kvinner. 
Da hun ble tatt til fange, skulle Magnhild snart feire sin 
19. fødselsdag og gledet seg til dette . . .

innpris kr 50,- / utpris kr 250,-

Fars fotspor i Hitlers leirer

ODDVAR SCHJØLBERG

Dette er historien til Zygmunt Gross, jødegutten som
overlevde Hitlers helvete. Han begynte tidlig å nedtegne
sine opplevelser – i notisbøker, på ark og små lapper.
De ble erindringer uten omsvøp og baktanker. 
De er små brikker i det puslespillet som er Zygmunt
Gross’ liv.  innpris kr 50,- / utpris kr 200,-

Boksuksess fra Aktive Fredsforlag, skrevet av den
norske Auschwitz-fangen Robert Savosnick. I 1942 
ble 17 år gamle Robert arrestert og sendt i tysk
fangenskap. To og et halvt års ungdom skulle gå tapt 
i en tilværelse fylt av tortur, råskap og menneskelig
fornedrelse.  innpris kr 50,- / utpris kr 200,-

foran

bak

Se mer om Trommer
for fred/Drumming for
peace på www.aktive-
fredsreiser.no

Ë T-skjorter Aktive Fredsreiser
Mange klasser velger å kjøpe T-skjortene fra Aktive
Fredsreiser. Deretter tar de kontakt med en lokal
sponsor, som så trykker logo/budskap på ryggen av 
T-skjortene. Det nærmeste tekstiltrykkeriet vil kunne
gjøre denne jobben for dere. Dere kan selvfølgelig også
velge å kjøpe T-skjortene og selge de i lokalmiljøet 
slik de er.

innpris kr 50,-
utpris kr 100,-

Andre forslag til finansiering:
Ë SALG AV TOALETTPAPIR OG TØRKERULLER Flere skoleklasser finansierer skoleturene sine med salg av toalett-
papir og tørkeruller. Noen klasser/skoler har på under ett år klart å tjene 200 000,-.

Ë AFTENPOSTEN INVITERER TIL SAMARBEID Aftenposten har opprettet et abonnement spesielt for skoleklasser,
som lyder på Aftenpostens morgenutgave i en kort periode for kr 249,-. Kr 150,- av disse pengene går rett til klassen.
Samarbeidet er helt uten økonomisk risiko og forpliktelse. Aftenposten står for utsendelser, ferdig frankert bestillings-
materiell og pengeinnsamling.

Ë SELGE FYRSTIKKER Ideen går ut på at klassen skaffer sponsorer som får reklame på esken og dermed til
sammen dekker kostnadene/utgiftene for esken. Et eksempel på trykk er da bilde av klassen på forsiden med klubb
logo, evt. tekst og logo/reklame til sponsorer på kantsiden og baksiden. 

Ë KALENDER Få klassen til å ta bilder eller tegninger og få det lokale næringsliv til å sponse kalenderen. 

Ë INNSAMLING AV TOMME RETURFLASKER Det samler seg ofte opp med forskjellige tomflasker som man 
får pant for. Klassen kan tilby seg å hente inn panteflasker hos familie og kjente, eller sett inn annonse i avisen. 
Deretter kan man dele inn klassen i kjøreruter og samle inn flaskene. 

Se flere forslag til finansiering på www.aktive-fredsreiser.no/tips.htm

Ë
Hitler, Stalin 
og lille Anja

Ë
Jeg ville ikke dø

Ë
Reddet fra ilden

Ë
Fra krigsseiler til
Aktiv Fredsreiser


