Tillbaka till ett krig
- funderingsfrågor, diskussion och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA
Årskurs: 4-6, 7-9, Gymn
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion

Det här är tredje boken i en serie. Den första hette I ett
regn av bomber och den andra I krigets skugga. Du behöver inte ha läst dem för att läsa Tillbaka till ett krig.
Som inledning till boken kan det vara bra att påminna
eleverna om när boken utspelar sig.
Boken börjar ungfär i mitten av sommaren 1946.
Vi får sedan följa Hans under hösten 1946.
I lektionen ingår fördjupande fakta om Tysklands uppdelning, tyska krigfångar och blindgångare.

Funderingsfrågor

Frågorna kan användas som en kontroll av att man har
förstått det man läst.
För många frågor kan störa läsningen,
en del frågor passar bra ensamma
som en mer fördjupande uppgift.
Använd dem efter eget huvud och lust.
Under oss ser jag Tyskland för första gången
på över ett år.
Jag har hemlängtan.
Jag längtar efter min familj.
• När du läste detta, vad trodde du hade hänt med Hans familj och hans kompis Max.
Det är mycket som är annorlunda,
men det känns ändå underbart att vara hemma igen.
• Vad tror du Hans är mest nöjd med att vara hemma? Vad tror du han är minst nöjd med?
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Han håller upp ett par sedlar framför min näsa.
Jag ser att det är amerikanska dollar.
• Hans går med på att göra inbrott tillsammans med Max, vad tycker du om det?
• Vad hade du gjort i samma situation?
Sen tar han upp en summa pengar
som han kastar framför mina fötter.
• Varför tror du att Max gör så?
Hemma pratar vi inte om skolan.
De vet att jag har slutat, men inte varför.
• Varför tror du att man inte pratar om varför Hans slutat skolan?
Vågar jag ljuga för att skydda Max?
Tänk om jag också blir tagen.
Poliserna ser att jag tvekar.
• Tycker du att Hans skulle ha gjort annorlunda?
–Jag vill att du åker. Det är din framtid.
Vi klarar oss här hemma. Jag har fått tillbaka mitt jobb.
• Hur tror du att Hans mamma känner det när hon säger så?
Det känns som att jag har kommit hem.
Nu börjar mitt liv på riktigt.
• Vad tror du Hans menar när han säger så?

Diskussion - flytta eller stanna

I slutet av första boken i serien (Ett regn av bomber) beslutar sig Hans för att ta chansen att
åka till Sverige. Sedan i slutet av nästa bok i serien (I skuggan av ett krig) så bestämmer sig
Hans för att åka tillbaka till Tyskland.
I slutet av den här boken så fattar så Hans beslutet att åka tillbaka till Sverige och stanna
där.
Diskutera kring frågan flytta eller stanna. Du befinner dig i ett land där inget fungerar och
det är fattigt.
• Ska du lämna ditt hemland och söka lyckan någon annanstans.
• Är det bättre att stanna kvar i sitt hemland och kämpa på.
• Hur tror du det känns att lämna sitt hemland
• Hur tror du det känns att stanna kvar
• Vad tycker eleverna om hur Hans valde att göra.
• Hur skulle de själva göra?

Skrivövning – brevet om pappa

Tänk dig att du är Hans och att du skriver ett brev till Maria.
Du ska skriva om när Hans träffar sin pappa på tågstationen för första gången.
Vad Hans såg, hur det kändes och vad han tänkte.
• Skriv brevet!

Fördjupning - lite mer fakta om saker i boken
Tyska krigsfångar I Sovjetunionen.
Många tyska soldater blev tillfångatagna
av den sovjetiska Röda armén under krigets sista år.
När kriget var slut satt nästan tre miljoner tyska soldater i fångläger.
De tyska soldaterna användes som arbetskraft.
De arbetade mycket hårt och fick lite mat och ingen sjukvård.
Man vet att 350 000 av krigsfångarna dog.
Men många tror att så många som en miljon tyska krigsfångar
dog i olika sovjetiska läger.
I slutet av 1946 hade de flesta krigsfångarna
fått komma tillbaka till Tyskland.

En grupp tyska krigsfångar på Östfronten
Flera verkar inte vara mycket mer än 18 år.

Blindgångare
Blindgångare kallar man olika typer av bomber
som inte har exploderat.
Ännu idag så gräver man varje år fram tusentals blindgångare
från andra världskriget i Tyskland.
De flesta är bomber som har släppts från flygplan.
År 2012 hittade man en 250 kilos bomb i München.
Man bedömde att det var för farligt att flytta bomben,
så man sprängde den där man hittade den.
Många fönsterrutor krossades på husen i området
och flera hus skadades.
På bilden ser man 1,8 tons bomb
som man 2011 hittade i floden Rhen i staden Koblenz.
När man tog hand om den fick 45 000 människor lämna sina hem.
Det som ligger ovanpå den gamla bomben
är en riktad sprängladdning som ska öppna bomben.

Tyskland var uppdelat i zoner.
Efter kriget delade de länder som besegrat Tyskland upp landet mellan sig.
Britterna, fransmännen, amerikanarna och Sovjetunionen
tog hand om var sin del.
Köln låg i den brittiska sektorn.
När Hans nödlandade med flygplanet från Sverige,
landade de i den sovjetiska sektorn vid Tysklands norra kust.
Den sovjetiska sektorn blev sedan Östtyskland
och de andra tre sektorerna blev Västtyskland.
Den 3 oktober 1990 återförenades Östtyskland och Västtyskland.

Köln
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Solen håller på att gå ner när bussen kör in i staden.
Jag känner inte igen mig. Överallt är det raserade hus.
Det är som om det fortfarande är krig
trots att det har varit fred i mer än ett år.

Jag har också saknat henne,
men hennes närhet är lite pinsam.

Jag berättar om pengarna som de ryska soldaterna stal.
Men mor verkar inte bry sig.
Hon klappar mig på kinden, pillar mig i håret
och håller mig i handen.
Det är som om hon vill känna att jag finns på riktigt.

Det känns konstigt att prata tyska igen.
Det är som om orden inte finns där.
Jag måste tänka efter innan jag säger något.

En stund senare sitter mor och jag på en buss.
Vi är på väg från flygplatsen in till staden Köln.
Vi sitter nära varandra.

I krigets spår
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Bakom henne står mina två systrar.
Det är Greta och Eva.
Jag känner knappt igen dem. De har vuxit.
Nu är de lite blyga som om de inte känner igen mig.
– Välkommen hem till ruinernas stad, säger mormor.

Klockan är över tolv på natten när vi
går upp för trapporna till mormors lilla lägenhet.
Hon öppnar, kastar sig runt halsen på mig och skriker:
– Hans! Du är äntligen hemma!

I gathörn brinner eldar.
Där samlas hemlösa och fattiga.
Flera tigger pengar
eller frågar efter mat eller cigaretter.

På gatorna ser jag människor som bor bland ruiner.
De sover i källare eller på gatan
under något regnskydd.

Bussen stannar mitt i staden. Nu får vi gå.
Vi bor hemma hos mormor.
Under kriget blev vårt hus träffat av en bomb.
Det började brinna och rasade samman.
Vår lägenhet med alla saker,
foton och minnen förstördes.
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Innan jag lägger mig berättar jag om Sverige,
familjen Jönsson och Maria.
Jag avslutar med flygresan och att de ryska soldaterna
tog mina pengar.

Här hemma äter vi hästkött.
Det hade vi inte gjort hos familjen Jönsson.
Där var hästarna nästan som en del av familjen.

Jag för skeden till munnen och smakar.
Familjen sitter runt mig och bara stirrar.
– Gott, säger jag, mest för att de ska bli glada.
– Jag fick tag på en fin bit hästkött, säger mormor.
– Det var din kompis Max som fixade köttet.
Han kan ordna det mesta, förklarar mor.

– Det doftar gott, säger jag.

Jag är trött, hungrig och längtar efter att få sova.
Men först måste jag äta. Jag sätter mig vid bordet.
Mormor häller upp köttsoppa i en djup tallrik.

Vi har väntat hela dagen på dig, fortsätter hon.
Hon torkar bort några glädjetårar med kjolen.
Mormor har dukat i köket.
Där finns ett bord med stolar och en kökssoffa.
Jag ser en madrass på golvet.
Jag förstår att den är till mig.
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Det har jag glömt.
Toan är ett utedass på gården
och vatten får vi hämta själva.
Det är mycket som är annorlunda,
men det känns ändå underbart att vara hemma igen.

Jag tackar för maten. Nu måste jag sova.
– Vatten finns i hinken och pottan står i skåpet,
säger mor.

– Vi har ordnat en plats till dig på en skola.
Du ska få börja i nästa vecka, säger mor.
– Det kostade mitt halsband i guld, säger mormor.
– Snällt av er, säger jag.

– Är det inte Hitler och nazisterna som stjäl
så är det någon annan. När ska vanligt folk
få hade det bra? klagar mormor.
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Jag längtar efter Max.
Jag undrar hur det är att leva här i Köln efter kriget.

– Hur är det med Max?
frågar jag för att tänka på något annat.
– Du kommer inte att känna igen honom.
Han har växt till sig. Han klär sig som en vuxen man
och han har mycket pengar,
mest amerikanska dollar.

Jag ler tillbaka.
– Det blir gröt till frukost, säger hon.
Mor tänder ett ljus. Hon sätter det på en hylla.
Där finns två foton. Ett på min bror och ett på min far.
Ingen av dem finns med oss längre.

Jag vaknar tidigt.
Jag ligger på madrassen på golvet i köket.
Mor är uppe. Hon värmer vatten på spisen.
Hon ler och viskar:
– Underbart att ha dig hemma igen.

Max, en fixare
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Han håller fram ett paket med amerikanska cigaretter.
– Jag röker inte, svarar jag.

– Cigarett? frågar Max.

En stund senare är vi ute.
Det är varmt och ännu sommar.
Staden är som en stor byggplats.
Överallt pågår arbeten med att bygga och reparera hus,
gator och andra byggnader.

– Stad och stad. Mest ruiner, säger jag.

– Följer du med ut på stan?
Jag har en del att visa dig, säger Max.

Vi skrattar och kramar om varandra.

När vi har ätit vår gröt knackar det på dörren.
Där står Max.
Han är klädd i fina kläder med en hatt på huvudet.
– Är det svensken som har kommit hem? skojar han.
– Du ser ut som en amerikan, säger jag.

– Var bor han nu? frågar jag.
– Jag vet inte. Men han har lovat att komma hit
för att träffa dig, säger mor.
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