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Ett regn av bomber

– funderingsfrågor, diskussion och skrivövningar
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gym
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-4

Introduktion
Titta tillsammans på bokens framsida.
Vad föreställer den?
Vad vet ni om andra världskriget?
Vad vet ni om att vara tysk under andra världskriget?
Att vara barn i Tyskland under andra världskriget?
Till lektionen finns två faktasidor som fördjupar en del
saker som förekommer i boken.

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man har
förstått det man har 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.
Edelweisspiraterna, sid 5-9
• Vad menar Hans storebror när han säger
– Jag skulle vilja berätta.
Men det är bäst för dig att inte veta. Förstår du?
Nyårsbomber, sidorna 10-18
• Varför tror du Max pratar om flygplan hela tiden.
• Hur tror du det känns att sitta i ett skyddsrum som inte klarar av en direkt träff?
• Vad tycker du om maten på familjens nyårsmiddag?
• Varför blir Hans mor så arg när Hitler talar?
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En vanlig skoldag 19-26
• Karl är en otrevlig person, har du träffat någon som liknar honom någon gång?
• Flera och fler tycker illa om Hitler och nazisterna, men få protesterar, varför då tror du?
Varför ska de döda oss, sidorna 27-32
• Varför är det en bra idé att springa till parken?
Hjälp oss, hjälp oss, sidorna 33-37
• Hur tror du det känns för Max och Hans när de bär bort rasmassorna.
• Det är först när alla är framgrävda som de tänker på att deras lägenheter är borta, varför
då tror du?
• Vad tror du händer med de amerikanska flygarna?
• Hur tror du att känns när de kommer fram till mormor?
I krig med Hitlerjugend, sidorna 38-47
• Verkar det vettigt gå till skolan, tycker du?
• Varför får de inte skjuta med geväret?
• Varför är det Hans som får kasta en flaska fylld med bensin?
Överraskning från luften, sidorna 48-55
• Försök beskriva känslan som Hans har när han säger
Det är som om vi inte orkar bli rädda
• Varför tror du amerikanarna skickar skinka och cigaretter?
• Tycker du att det var roligt när Max låtsades bli förgiftad?
Amerikanerna kommer, sidorna 56-38
• De tyska stridsvagnarna och soldaterna flyr, varför ska Karl och de andra stanna och
slåss?
• Varför är det så viktigt för Karl att skjuta Hans och Max?
• Amerikanarna har erövrat den tyska staden Köln, men Max säger Köln är befriat, hur
menar han då?
Äntligen fred, sidorna 67-73
• Hans mor säger
– Åk för din egen skull.
När du kommer tillbaka kan du hjälpa oss
Hur tror du hon menar?
Den långa resan, sidorna 74-81
• Varför tror du Hans och Josef kan prata om allt?
Äntligen framme, sidorna 82-86
• Vad tycker du om familjen Jönsson?

Diskussion
Under kriget bombades Köln 262 gånger. De allierade gjorde ingen skillnad på fabriker,
soldater eller bostäder. Man hade som medveten strategi att ägna sig åt så kallad ”områdes
bombning”, det vill säga att målet var en hel stad eller stadsdel.
Syftet var att både förstöra tyska fabriker och de som arbetade i fabrikerna.
• Diskutera den här sortens krigföring
- vad är rätt att angripa;
- fiendens soldater, fiendens fabriker, fiendens hus, fiendens civilbefolkning?
• Finns det något som kan rättfärdiga att man bombar en hel stad?

Skrivövning
Brevet till mor
I slutet av boken så ska Hans skriva ett brev till sin mor.
• Prata tillsammans i klassen, vad skulle de ta med i ett sådant brev.
• Gör en lista.
Låt sedan eleverna skriva sin version av Hans brev.
Skriv ett synopsis på nästa bok i serien
Synopsis kallas det utkast en författare gör när han ska skriva en bok. Författaren skriver
ned ungefär vad som ska hända, vilka de viktiga personerna ska vara och hur det hela ska
sluta.
Utveckla det du får reda på om nästa bok i ”Fortsättning följer” till ett synopsis.

Faktablad till boken
Tidslinje
6 juni 1944
De allierade landstiger i Normandie
10 november 1944
Då hängs 13 människor utan rättegång för att ha protesterat mot regimen. Några av dessa
var före detta Edelweisspirater, den yngste var bara sexton år.
6 mars 1945
De allierade intar Köln
8 maj 1945
Tyskland kapitulerar och kriget är slut

Kartan visar Europa i slutet av 1944. Cologne = Köln

Under kriget bombades Köln 262 gånger, 20 000 civila dödades
och 95% av husen förstördes.

Edelweisspirater

Edelweisspiraterna var en löst sammanhållen ungdomsorganisation som uppstod åren före
1939. En av orsakerna var att Hitlerjugend allt mer kom att handla om att tjäna staten och
mindre om fritidsaktiviteter. Inom Edelweisspiraterna kunde man också umgås med de av
motsatt kön, medans Hitlerjugend bara var för pojkar och Bund Deutscher Mädel var för
flickor.
Edelweisspiraterna gillade inte den auktoritära nazismen och klottrade gärna slagord och
satte upp affischer, allra mest tyckte man om att slåss med Hitlerjugend.
Det förekom också att man hjälpte tyska desertörer och att man stoppade ned flygblad från
de allierade i brevlådorna.
Edelweisspirat kunde du vara om
du lämnade skolan, för då behövde
du inte vara med i Hitlerjugend och
om du var under 18, för då var du för
ung för militärtjänst.
Alltså var Edelweisspiraterna 14-17
år.
En minnesmålning om
Edelweiss-piraterna i Köln
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– Skit också! Skyddsrummet låg här, skriker Max.

Vi rusar över en gata och fortsätter in i en trång gränd.
Den är avstängd. Ett hus har rasat samman.

– Vi är snart framme, pustar han.

Jag ser att Max också är trött.

– Vänta! flåsar jag.

Ibland kan bombplanen komma direkt efter larmet.
Därför är det bråttom. Vi springer så fort vi kan.
Redan efter några hundra meter känner jag mig trött.
Jag har ingen ork. Den senaste tiden
har jag knappt fått något att äta.

2014-06-03 14:35

Vi ser oss omkring. Vi är mitt i en park.
Nu gäller det att rusa till närmsta skyddsrum.
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Vi kryper ner och lägger oss mot den kalla
och fuktiga marken.
Vi spanar mot himlen.
För första gången ser jag bombplanen.
De är som mörka fläckar mot den ljusa himlen.
Jag försöker räkna dem.
De måste vara minst hundra.
Snart kommer det att regna bomber över oss.
Vad jag hatar dem!
Varför ska de döda oss?

Hela tiden hör vi bombplanen komma närmare.
För varje sekund ökar mullret.
Utanför staden börjar luftvärnets kanoner
skjuta mot bombplanen.
I parken ser vi en grop efter en sprängd bomb.
Den är flera meter djup.

– Vi springer till parken, säger jag.
– Men där har vi inget skydd, säger Max.
– Bättre där än att vi får ett hus över oss, säger jag.

Varför ska de
döda oss?

– Jag vet var det finns ett, säger Max.

I samma ögonblick hör vi bombplanen.
Det låter som ett dovt muller.
Vi vet att det är amerikanska bombplan.
De kallas för flygande fästningar.
Det är stora plan med fyra motorer
som bär på en last av flera ton med bomber.

2014-06-03 14:35
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– De kommer inte undan.
De kommer att bli fångade, säger jag.

Från bombplanet hoppar besättningen.
Deras fallskärmar vecklas ut.
Nu dalar de sakta mot marken.

– Vi fick ett, skriker Max.

Bombplanen försöker skjuta tillbaka.
Men här har de ingen chans.
Det snabba jaktplanet är som en ilsken geting.
Efter några sekunder ser vi rök från ett av bombplanen.
Det tappar fart och dalar mot marken.

Även jag vet att det är en Messerschmitt,
ett av våra tyska jaktplan.
Det jagar efter de långsamma bombplanen.
Vi ser eldsflammor på vingarna
och hör knattret från kulsprutorna
när piloten skjuter.

– Det är en Bf 109, skriker Max
som kan allt om flygplan.

Bakom bombplanen flyger ett litet jaktplan.

– Kolla! skriker Max och pekar.

30

Bombplanen flyger in över staden i våg efter våg.
Några av bomberna exploderar i parken.
Jordmassor kommer över oss.
Vi blir nästan levande begravda.
Det känns som om anfallet aldrig ska ta slut.
Men så flyger de bort.

Bomberna tjuter när de faller genom luften.
Marken skakar när de exploderar.
Sedan följer ett helvete.
Det känns som om hela staden
håller på att flyga i luften.
Jag blundar och räknar till sextio,
sedan börjar jag om.

Jag känner hjärtat banka i bröstet.
Jag har svårt att andas.
Vi lägger oss på magen och håller händerna för öronen.
Vi förstår att vi kan dö här och nu.
Nu är bombplanen rakt över oss.

Det stora bombplanet störtar med ett tjut mot marken.
Höga eldsflammor syns när det kraschar nära floden.
Jaktplanet fortsätter sin jakt men det hjälper inte.
Bombplanen är för många,
och nu öppnar de sina luckor.
Bomberna faller som ett regn över staden.
De kan träffa vem som helst.
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LL_BENGTSSON_I_ETT_REGN_AV_BOMBER_inlaga.indd 31

31

Vi har problem att ta oss fram.
Mitt på en gata ligger en spårvagn på sidan,
helt utbränd. Vi känner hettan från alla bränder.
Röken sticker i lungorna. Det är svårt att andas.

2014-06-03 14:35
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Jag sjunker ner på marken,
gömmer ansiktet i händerna och skriker.

När vi svänger in på vår gata
håller mitt hjärta på att stanna.
Vårt hus är borta liksom grannhuset
där skyddsrummet en gång fanns.
Kvar finns en ruin.

Ändå känns Gud som mitt enda hopp.
Jag måste få träffa min mor och mina syskon igen.
Därför ber jag tyst till guden som inte finns.

Vi bor i samma hus och använder samma skyddsrum.
Vi springer. Vi måste få veta.
Jag känner tårarna rulla ner för kinderna.
Hela min familj kan vara dödad.
Först min bror, sedan min far och nu det här.
Det får inte vara sant. Hela kvarter är borta.
På gatorna ligger högar med rasmassor.

– Min familj … har de överlevt det här? viskar jag.
– Och min? undrar Max.

Vi kan inget göra. Vi bara fortsätter.
För varje steg ökar min rädsla.
Vad kommer vi att få se när vi kommer fram?
Jag tänker på Gud. Jag tror inte på honom.
För hur kan han tillåta att min bror blir mördad?
Och varför gör han inget för att stoppa kriget?

Här och var försöker brandmän släcka lågorna.
Brännskadade människor skriker på hjälp.
Under en filt på marken ser vi döda kroppar.
En av dem är ett litet barn.
En mamma gråter förtvivlat.
Hon tröstas av en grupp kvinnor.

Det ser ut som om staden brinner.
Svart rök stiger mot skyn.
Detta måste vara ett av de värsta anfallen under kriget.

– Vad i helvete har de gjort med vår stad, säger Max.

Det tjuter i öronen efter alla explosioner.
Jag och Max reser oss upp,
borstar jord från våra kläder
och klättrar upp för kanten.

Anfallet är över för den här gången.
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