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Till lararen

Det här är en lärarhandledning till Flykten från Budapest, den tredje och avslutande 
boken i serien Historieväktarna. Boken passar för elever i åldern 9-12 år, men kan 
även användas för elever på högstadiet, då den ger en bra ingång till både 
historieämnet och läsandet.  
 
Lärarhandledningen är indelad i två delar. Den första delen utgår mer direkt från 
bokens handling. Den andra delen är skriven av en av författarna, Jakob Blixt, och 
innehåller mer fördjupande diskussionsfrågor och aktiviteter kring bokens innehåll. 
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Om boken
I Flykten från Budapest ger Milton och Iona sig iväg för att hitta Miltons föräldrar och rädda 
dem från att bli fast i tiden. Det leder till en tidsresa tillbaka till 40-talets Budapest, en stad 
som både ockuperas av tyskarna och hotas av de sovjetiska styrkorna. De möter Raoul 
Wallenberg, den svenske diplomaten som arbetar med att hjälpa och skydda människor som 
hotas av Förintelsen, och dras med i hans arbete. De upptäcker att även Miltons föräldrar har 
ett uppdrag för att hålla historien på rätt spår. De måste träffa en av andra världskrigets mest 
fruktade män Heinrich Himmler, chefen för Hitlers SS-styrkor. Kommer de att överleva ett 
sådant möte, och kan Milton och Iona få hem dem till nutiden igen, innan det är för sent? 
 
Författarna till Historieväktarna är Jakob och Hanna Blixt. Hanna Blixt är en etablerad barn- 
och ungdomsförfattare med titlar som Styx märke, Snöugglans sigill (från serien Äventyren i 
Sagofallen), Äventyren på Hildasholm och Lönndörrens hemlighet. Den här boken har Hanna 
skrivit tillsammans med sin man, Jakob Blixt, som är historielärare. Jakob Blixt har även tagit 
fram stora delar av den här lärarhandledningen. 



Frågorna och övningarna i lärarhandledningen är tänkta som inspiration kring hur ni kan använda 
boken i klassrummet och kan anpassas efter lektionens syfte, elevernas intresse och så vidare. Välj de 
frågor och övningar som passar dig och dina elever. 
 
Läsförståelsefrågorna är frågor i anknytning till texten och syftar till att se att eleverna förstår och kan 
reflektera kring vad som händer. De övergripande frågorna går mer bortom raderna, dvs. utanför 
texten och kan utgöra underlag för spännande och viktiga diskussioner. Återigen, det är inte tänkt att 
man jobbar med alla frågor, utan väljer de som passar. 
 
Avslutningsvis finns en del med fördjupande uppgifter, där eleverna kan läsa mer och ta reda på 
fakta om de händelser som boken beskriver. Handlingen i boken är fiktiv, men många av händelserna 
är tagna från verkligheten och kan motivera eleverna till att ta reda på mer. 
 
Utöver de uppgifter du hittar här i lärarhandledningen, är tanken att eleven skriver ned sina 
funderingar under läsning, för att sedan diskutera och jämföra sina tankar med en klasskamrat och 
slutligen diskutera frågorna i helklass. 
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Ovningar till boken
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Samtala om vad som hände i föregående bok i serien, Gömstället i  
Amsterdam, där Milton och Iona mötte Anne Frank.  
• Vad gjorde Iona och Milton i Amsterdam?  
• Vilka är Korparna och Örnarna?  
• Hur slutade boken? 
 
Titta på omslaget och samtala om det. 
• Vad för slags bok är Flykten från Budapest? Vilken genre tillhör den? Vad är  
   typiskt för den genren? 
• Titta på kartan som finns innanför bokens pärm. Vad visar kartan? Är det  
   något som är nytt för dig? Känner du till alla länder som finns med? 
• Vad vet ni om andra världskriget? Gör en eller en tankekarta som ni  
   kan använda och fylla på under arbetet med boken. 
 
Läs texten på baksidan av boken. 
• Vad för slags bok är Flykten från Budapest? Vilken genre tillhör den? Vad är   
   typiskt för den genren? 
• Vad vet ni om andra världskriget och vad som hände i Ungern? Vilka fler  
   länder i Europa blev ockuperade av Nazityskland? Vilka blev det inte? Vilka  
   länder krigade mot Tyskland, de som kallas för de allierade? Vilka länder var  
   på Tysklands sida? Vad gjorde Sverige? Gör en tankekarta som ni kan  
   använda och under arbetet med boken. Ta reda på mer om det ni läser om i  
   varje kapitel, fyll på er tankekarta fundera över hur allt hänger ihop. 
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Före läsning

Ovningar till boken

• Varför vill inte Milton att Iona ska få syn på honom? 
• Varför är Milton klädd i gamla kläder? 
• Varför är Milton inte längre rädd för Anto? 
• Milton ser samma hund som han såg när han upptäckte att kojan var nedriven  
   strax innan han och Iona åkte till Amsterdam. Vad är det för hund och varför  
   tycks den hjälpa Milton? 
• Varför tror du att Milton hjälper Anto? 
• Hur får Milton Anto att lova sluta mobba? 
• Vad betyder det att Antos fot var rejält stukad? 

Under läsning

Kapitel 1

Prolog 
Milton letar efter mr T och Iona efter att ha kommit tillbaka från Amsterdam. 
Han får syn på Iona och ser hennes ring.  
Han flämtade till och kände hur blicken blev dimmig. Det fick inte vara så! Lika 
suddiga som Miltons tankar varit kring Korparna, lika knivskarpt såg han allt 
framför sig nu, alla lösa trådar vävdes samman. Han insåg hur listig Korparnas 
plan måste ha varit och hur han hade spelat dem rakt i händerna. 
 
Vad menar Milton när han tänker att han har spelat Korparna rakt i händerna? 
 
På vilket sätt kan Milton ha hjälpt Korparna, när han och Iona var i Amsterdam? 
 
Nu när det framkommit att Iona är en Korp, tror du att Milton och Iona kan 
samarbeta i denna bok eller kommer de bli varandras fiender?
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Ovningar till boken

• Varför är Raoul Wallenberg i fängelset? 
• Varför vill soldaterna inte släppa fången? 
• Vad händer med fången?

Kapitel 5
• Vad bestämmer sig Milton för att förändra? 
• Varför kan inte Milton öppna dörren han sett Iona gå igenom? 
• Vad är det för speciellt med tavlan han får syn på?

Kapitel 2

• Vad ser Milton när han tittar genom hålen i tavlan? 
• Kommer du ihåg vad det är för skillnad mellan Örnar och Korpar? 
• Vad berättar Iona om Korparna? 
• Varför menar Milton att det kan vara farligt att ändra historien? 
• Vad vill Milton att Iona ska hjälpa honom med? 
• Var är Miltons föräldrar? Hur får han veta det? 
• Vad vet Milton om Raoul Wallenberg? 
• Varför vill Milton inte att Iona ska följa med? 
• Varför fungerar det inte när Milton försöker resa med hjälp av boken? 
• Vad är det för speciellt med örnfjädern? 
• Vad måste Milton göra för att kunna resa till sina föräldrar?

Kapitel 3
• Vem är det som tagit tag i Miltons nacke? 
• Hur förklarar de vad de gör i fängelset? 
• Vad är ett befäl? 
• Varför vill befälet stoppa Wallenberg? 
• Hur hamnar Milton och Iona i Wallenbergs bil?

Kapitel 6

• Var är Milton och Iona när de kommer fram? 
• Hur har Iona fått sin korpring? 
• Varför tycker inte Milton om Korpar? 
• På vilket sätt tycker Iona att han har fel? 
• Vilka kommer in i rummet? 
• Varför känner Milton obehag, tror ni? 
• Är de på ett sjukhus?

Kapitel 4

• Hur lyckas Raoul Wallenberg lura de som förföljer dem? 
• Vad var det egentligen som hänt med fången i fängelset? 
• Vad får de veta om Miltons föräldrar? 
• Varför behöver Milton och Iona skyddspass? 

Kapitel 7

• Vart tar Raoul Milton och Iona? 
• Vad händer när expediten hör ordet hattparad? 
• Varför vill nazisterna ha tag i Leopold? 
• Varför skakar Miltons väska? 
• Vad vill mr T att de ska göra och varför? 
• Vad är Buda och Pest? 
• Vad är Röda armén?

Kapitel 8
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Ovningar till boken

• Hur känner Milton när han ser vapnen? 
• Varför tror du att Raoul använder kodspråk när han ringer? 
• Varför försöker Milton varna Raoul?

Kapitel 13
• Vad är Slussen? 
• På vilket sätt gör nazisterna skillnad på människor? 
• Vet ni vad Tredje riket var? 
• Vilka är Pilkorsarna? 
• Varför är Milton orolig för att hans föräldrar hjälper människor? 
• Hur får Milton kontakt med sina föräldrar? 
• Varför vill Örnarna hindra Korparna från att rädda Raouls liv? 
• Vilket uppdrag har Miltons föräldrar?

Kapitel 9

• Vad vet Milton om Heinrich Himmler? 
• Vad får Milton veta av sina föräldrar? 
• Varför blir Milton misstänksam när han får syn på Verner?  
• Varför blir Milton orolig av Ionas korpring? 
• Hur lyckas de få Raoul att ta dem med till Buda-sidan? 
• Vad är en ambassad?

Kapitel 10

• Hur kommer de ut när de ska till ambassaden? 
• Vad är det som skiljer Buda från Pest? 
• Vad är det som gör att de vänder på vägen? 
• Varför blir Milton orolig för den lilla pojken?

Kapitel 11

• Vad gjorde Pilkorsarna i hattaffären? 
• Vem hade förrått dem och hur får de veta det? 
• Vad är det som får Milton att bli ännu mer orolig för sina föräldrar? 
• Vad är det för muller de hör?

Kapitel 12

• Vem är Felix? 
• Vad vill Miltons föräldrar att Felix ska göra? 
• Vem är Himmler? 
• Varför måste Miltons föräldrar gömma sig i bilen? 
• Det går inte riktigt som de tänkt, vad händer?

Kapitel 14

• Hur kommer de förbi vägspärren? 
• Vart ska alla människor på stationen? 
• Vad var ett koncentrationsläger? 
• Vad gör Raoul för att hjälpa dem?

Kapitel 15

• Varför måste ambassaden evakueras?  
• Vad betyder evakueras? 
• Hur förbereder de sig på att lämna ambassaden? 
• Vart ska de ta vägen? 
• Vad tror du Iona och Milton menar med att de aldrig trodde att de skulle  
   bli vänner?

Kapitel 16
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Ovningar till boken

• Varför låtsas Jonathan sova när soldaten kommer in i deras kupé? 
• Vad säger Sarah för att de ska bli lämnade ifred? 
• Vilka är det soldaterna letar efter? 
• Hur tänker soldaterna få tag i dem?

Kapitel 22
• Vad tror du menas med att stämningen var som temperaturen i en frysbox? 
• Varför var alla oroliga? 
• Vad händer precis när de ska ge sig iväg?

Kapitel 17

• Var befinner sig Jonathan och Sarah? 
• Vad gör de för att komma därifrån? 
• Blir de fasttagna?

Kapitel 18

• Vad vill SS-soldaten som kommit till ambassaden? 
• Får han reda på det han vill? 
• Vad gör han när han får reda på att Raoul inte är där?

Kapitel 19

• Hur kommer Jonathan och Sarah ut ur bagageluckan? 
• Vad har Felix pratat med Himmler om? 
• Vad är Vita bussarna? 
• Hur lyckas Sarah och Jonathan komma ombord på tåget? 
• Vart ska de åka?

Kapitel 20

• Varför tror Iona att Verner är en förrädare? 
• Vad gör han när hon spionerar på honom? 
• Hur lyckas de ta sig från ambassaden? 
• Vart ska de åka?

Kapitel 21

• Vilka är det som är med på tåget? 
• Vart ska de åka? 
• Vad är det med kvinnan som stiger på tåget som gör att Milton känner  
   sig illa berörd? 
• Vad gör kvinnan?

Kapitel 23

• Hur lyckas Miltons föräldrar komma av tåget? 
• Vad händer när de ska försöka fly undan soldaterna?

Kapitel 24

• Vad menar Himmler med att han inte kan rädda Tredje riket? 
• Vilka är spionerna han vill få fast? 
• Hur planerar han att få fast dem?

Kapitel 25

• Hur tar Milton och de andra sig vidare när de tvingats fly från tåget? 
• Hur ser det ut där de vandrar? 
• Vad menas med att hamna på efterkälken? 
• Vilka är i stugan de kommer till?

Kapitel 26
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Ovningar till boken

• Varför är Raoul Wallenberg i fängelset? 
• Varför vill soldaterna inte släppa fången? 
• Vad händer med fången?

Kapitel 32
• Vem är det som knackar på dörren till stugan? 
• Vad vill han? 
• Hur lyckades de lura Himmler? 
• Vad har Per fått för nytt uppdrag? 
• Vart tar alla vägen när de lämnar stugan?

Kapitel 27

• Hur lyckas de ta sig tillbaka i historien igen?

Kapitel 28

• Varför kommer det inte att bli några fler tidsresor? 
• Vad hade Milton skrivit om i Anne Franks dagbok?

Kapitel 29

• Vem var det som skickat brevet till Milton? 
• Hur hade hon träffat honom? 
• Vilken roll spelade Vesslan i historien kring Korparna och Örnarna? 
• Varför hade Milton lämnats i bilen? 
• Hur hade Anne Franks dagbok hamnat i skolbiblioteket? 
• Varför försökte Vesslan göra Milton impopulär? 
• Vad hände med Vesslan?

Kapitel 30

• Hur har Miltons smycke blivit helt? 
• Vad hände Raoul Wallenberg? 
• Varför ler Milton och Iona när de läste att Raouls kropp aldrig hittats?

Kapitel 31

• Vad hände med Margret och de andra som Milton och Iona träffat?

Epilog
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Diskussionsfrågorna är av mer övergripande karaktär. Vissa frågor är  
kopplade till handlingen och andra till hur boken är utformad. Välj de  
frågor som passar klassen och det ni vill fokusera på.
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Efter läsning

Diskussionsfrågor

Ovningar till boken

I sitt försök att göra illa Milton, skadar Anto sin fot så att han inte längre kan 
stödja sig på den. Tycker du att det är rätt av Milton att hjälpa Anto till cykeln? 
Förklara varför/varför inte! 
 
Milton och Iona upptäcker att de tillhör olika sällskap. Iona är korp och Milton 
örn. Ändå beslutar de sig för att hjälpas åt. Kan man vara vänner fastän man 
har olika åsikter? Hur kan man göra för att inte bli osams? 
 
Vilket sällskap tycker du har rätt, Korparna eller Örnarna? Varför? 
 
Hur tycker du Milton har förändrats sedan han började resa i tiden? Hur har 
Miltons och Ionas förhållande ändrats? 
 
Margret, Raoul och många av de andra i boken riskerar sina liv för att hjälpa 
andra människor. Vad tycker du det är att vara modig?  
 
Många människor skickades till koncentrationsläger för att de var judar eller 
inte passade in på andra sätt som Leopold. Vad tycker ni att vi kan göra för att 
något liknande inte ska hända igen? 
 
Den här boken har en prolog och en epilog. Vad används de kapitlen till? Har 
du läst någon annan bok med en prolog och/eller epilog? 

Det finns många ord och uttryck i boken som beskriver hur något ser ut eller 
känns. 
 
Beskriv hur det här ser ut:  
• en vindlande trappa 
• en pampig stenbyggnad 
• solljuset sipprade genom fönstergluggarna 
• träden vajade i vinden 
Och när man kan känna så här: 
• en iskyla smög sig in i bröstet 
• kroppen förvandlades till gelé 
• huvudet bultade som en hel slagorkester 
• väggarna kröp inpå dem 
Leta efter fler liknande uttryck och försök beskriva vad de betyder. 
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Efter läsning

Skrivuppgifter

Ovningar till boken

Välj en av texterna i faktadelen. Gör en tankekarta utifrån texten. Sök efter mer fakta 
och fyll på din tankekarta. Gör en presentation med bilder där du skriver eller berättar 
om vad du kommit fram till. 
 
Tänk dig att du skulle resa i tiden. Vilket årtal och vilken plats skulle du vilja resa till? Beskriv 
var du hamnar och berätta om vad du upplever. Tänk på att det kan vara bra att ta reda på 
fakta om tiden du ska resa till först. 
 
Finns det något du är rädd för som du egentligen skulle vilja våga? Vad är det och varför tror 
du att du är rädd? Finns det något som skulle få dig att våga? Skriv och berätta. 
 
Finns det någon som du tycker är modig? Är det någon du känner eller någon du läst om? Vad 
har den personen gjort som du tycker är modigt? Skriv och berätta.
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Till boken finns ett antal frågor, som är mer eller mindre öppna, för att främja samtalet om boken. Vissa av 
frågorna har koppling till ett visst kapitel, vilket i så fall anges, andra är av mer övergripande karaktär. 
Frågorna är tänkta som inspiration till hur ni kan använda boken i klassrummet. Välj de frågor som passar 
beroende på klassens intresse och behov, syfte med lektionen osv. 
 
För lärare som gärna använder sig av kooperativa strukturer i sin undervisning är flera av frågorna 
anpassade för dessa.
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Fordjupande fragor och uppgifter

av Jakob Blixt
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I kap 3 får Milton reda på att hans föräldrar finns i Budapest och de  
syns på ett fotografi i Historiens väktare tillsammans med den svenske  
diplomaten Raoul Wallenberg. 
 
a) Vem var Raoul Wallenberg? Ta reda på vad han gjorde i Budapest och hur han  
    arbetade. 
 
b) Det sista mr T ropar i tredje kapitlet är att identifikationspappren och pengar  
     inte är med. Varför är det så viktigt att ha ID med sig under andra världskriget?

Denna gång glömde Milton och Iona att förbereda sig för tidsresan i det  
lönnrum mr T har i anslutning till sitt kontor 
 
a) Om du skulle få möjlighet att göra samma resa till Budapest, hur skulle du då    
     förbereda dig? Vad skulle du packa med? Vad skulle du ha läst på i förväg? 
 
b) Om du fick ta med dig en sak som uppfanns senare än 1944, vad skulle det  
     vara och varför skulle du vilja ta med dig just den? 
 
c) Om du fick välja till vilken tid du kunde resa till i historien, vilken period skulle  
    du då välja? Varför just denna tid och plats? 
 
d) Vilken tid och plats skulle du absolut inte vilja komma till? Förklara varför! 
 
e) Tänk dig att du ska resa till framtiden, 50 år framåt. Vad tror du att du ska  
    packa med dig då, för att smälta in och slippa bli avslöjad? 

1

2

3 I serien Historieväktarna finns det en hel rad med verkliga historiska 
personer, uppfinningar och faktiska händelser. Hittills har exempelvis 
Winston Churchill, Hermann Göring, Adolf Hitler, Ewen Montagu, radarn, 
dagen D med mera nämnts i boken.  
 
a) Bilda grupper och berätta om en av personerna eller uppfinningarna, enligt   
    modellen Grej of the day (GOTD). Om ni inte vet hur en GOTD görs kan ni   
    titta på exemplet om Anne Frank som finns på länken:  
    https://sites.google.com/view/grejoftheday/f/122 
 
b) Gör en presentation likt exemplet om Anne Frank där det finns: 
• En ledtråd 
• Lagom mycket fakta per bild. Det måste vara lättläst. 
• Bilder som passar till det du skrivit om. 
• Någon felaktig fakta som klasskompisarna ska lista ut vilken den är. (Detta       
   finns inte med i exemplet om Anne Frank.) 
• Gör gärna animationer så att texten kan tryckas fram lite i taget, så att inte  
   hela sidan visas på samma gång.   
 
Fakta som ska vara med i er presentation: 
• Var personen levde. 
• När personen föddes och dog. 
• Vad personen var känd för – det viktigaste. 
• Finns det något som är typiskt för personen – något den gjorde, som den  
   sade eller några särskilda kläder den hade på sig. 
• Någon rolig fakta, som kanske inte är så viktig. 
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I kap 8 berättar Raoul Wallenberg att han känner till Miltons föräldrar, men  
att de inte längre är kvar i staden. 
 
a) Varför tror du att föräldrarna har lämnat Budapest? 
 
b) I slutet av kapitlet berättar Wallenberg att han ska fixa ett par skyddspass och  
    hjälpa Milton och Iona att försvinna, liksom han har hjälpt många andra tidigare  
    på samma sätt. Vad menar Raoul med detta? 
 
c) Läs texten du hittar under länken nedan: Den slutgiltiga lösningen i Ungern, och  
    fortsätt sedan till: Rädda så många som möjligt innan det är för sent, som du  
    kan klicka dig fram till på samma sida. Här beskriver Forum för Levande Historia  
    i två korta texter hur judarna i Ungern förs till koncentrationsläger och om  
    Wallenbergs arbete.  
 
https://www.levandehistoria.se/raoul-wallenberg-1912-1947/den-slutliga- 
losningen-i-ungern 
 
d) I texten berättas att 437 000 judar fördes bort från Ungern under två månader.  
    Hur många bor det i din stad/by? Hur många bor det i ditt landskap? Jämför och  
    reflektera! 
 
e) För att lyckas med detta fruktansvärda bortförande av människor, behövdes  
    många som exempelvis kunde planera alla transporter. En av dem var Adolf  
    Eichmann. Ta reda på så mycket du kan om denne man.

4 I kap 9 berättas det hur en kund i hattaffären får betala en miljon pengö  
för en hatt. Väldigt mycket pengar! 
 
Vad som beskrivs med denna händelse är hur pengar har förlorat sitt värde –  
inflation. Ett exempel på hur pengar kan förlora sitt värde är om du får betala 20  
kr för en chokladkaka idag. Om en vecka kostar samma chokladkaka 40 kr. Om  
en månad 100 kr och om ett år 1 000 kr. Lönerna ökar dock inte alls lika mycket  
och du får inte lika mycket för pengarna längre, de har förlorat sitt värde. 
 
a) I Tyskland under 1920-talet, i Argentina under 1990-talet och i  
    Zimbabwe under 2000-2010-talen rådde något som kallas hyperinflation  
    – att pengarna förlorar sitt värde mycket fort. Hitta exempel på hur  
    mycket något kostade i dessa länder, före och under inflationen. Vad  
    gjordes för att minska antalet nollor på sedlarna?

5

En sedel från Zimbabwe.

b) Vilka drabbas hårdast när det blir inflation? Finns det några som gynnas?  
    Ledtråd: Hur drabbas de som sparar sina pengar? Vad händer med dem  
    som har stora lån? 
 
c) I samma kapitel möter Iona och Milton den unge killen Leopold. Han  
    göms också undan från nazisterna, trots att han inte tillhör det judiska  
    folket. Varför? 
    Du kan läsa mer om förföljelsen av andra grupper än judar här: 
 
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/den-nazistiska- 
forfoljelsen-av-andra-grupper
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d) Använd länken för att kunna läsa mer om Aktion T4 som var starten till  
Förintelsen i Nazityskland och svara på frågorna. Du kan bläddra i texten genom att  
använda den lila menyn till höger. https://www.levandehistoria.se/fakta-om- 
forintelsen/den-nazistiska-forfoljelsen-av-andra-grupper/aktion-t4-om- 
manniskosyn-i 
 
• Vad betyder ordet tvångssteriliserad? (länken För samhällets bästa) 
• Vilka grupper tvångssteriliserades? 
• Berätta om Aktion T4. Vad gick den ut på, vilka drabbades och hur genomfördes  
   ”aktionen”? (länken Den nazistiska människosynens konsekvenser) 
• Fanns det några som vågade protestera mot Aktion T4? Ge exempel! 
• Läs eller lyssna på Roberts och Pauls berättelse. Vilka känslor får du när du läser  
   om deras berättelse? 
• På vilka sätt var Aktion T4 början till Förintelsen? Ge några exempel och förklara!  
   (länken Från Aktion T4 till Förintelsen) 
• Finns det några människor idag som faller offer för liknande tankar som  
   nazisterna hade – att dessa människor är en belastning eller en kostnad för  
   samhället? Förklara varför eller varför inte!

Boken kretsar kring Raoul Wallenberg som gjorde motstånd mot nazismens  
framfart. Men Raoul var inte ensam om att göra motstånd. Här är några  
grupper och enskilda medborgare: Vita rosen, Edelweisspiraten, Otto och Elise  
Hampel, Dietrich Bonhoeffer med flera. 
 
a) Välj någon som gjorde motstånd, antingen en av dem som är namngivna ovan  
    eller annan som du själv hittar, och skriv en sammanfattning på dator/ 
    Chromebook eller liknande, där du tar med: 
    • Vilka var med i organisationen eller vem var personen? 
    • Varför gjorde de motstånd? 
    • På vilka sätt gjorde de motstånd och vad ville de åstadkomma? 
    • Finns det delar i motståndet som du inte kan ställa upp på? 
    • Vad tycker du är särskilt modigt som gruppen/personen gjorde? 
    • Finns det något som du kan inspireras av från gruppen/personen? Det kan    
    exempelvis vara något de gjorde, hur de arbetade eller vad de sade. 
 
b) Jämför din text med en kompis som har skrivit om samma grupp eller person.  
    Vad har ni skrivit lika? Vad skiljer sig åt? 
 
c) Sätt ihop era texter och redigera så att ni tillsammans gör en förbättrad version. 
 
d) Använd er gemensamma version och lägg till bilder och länkar som förklarar  
    svåra ord, ungefär som en text på Wikipedia.

6

7 Genom tidsresorna har något i historien förändrats, som i sin tur får  
andra viktiga händelser att inte inträffa. 
 
a) I kap 14 beskrivs hur Miltons föräldrar träffar Felix Kersten, Heinrich  
    Himmlers massör. Ta reda på mer vem Kersten var och vilken roll han  
    spelade i det som Miltons föräldrar iscensatte, att frige fångar från  
    koncentrationslägren. 
 
b) Det verkar som om Miltons föräldrar blir fast i Himmlers bil. Vad tror du  
     kommer att hända?

8 I kap 15 beskrivs en verklig händelse när Raoul Wallenberg räddar ca 500  
människor undan deportation till ett koncentrationsläger. I boken får  
Milton och Iona hjälpa till. 
 
a) Om du vore Milton eller Iona, vilka känslor skulle du känna om du var med  
    om denna händelse? 
 
b) Vad tror du att de tyska befälen (de som bestämde) gjorde när de fick reda  
     på vad som hänt på tågstationen?

9 I kap 16-17 väntar Milton och Iona i den svenska ambassaden på att  
Raoul ska komma tillbaka. De hör hur striderna hårdnar och hur den  
sovjetiska armén kommer allt närmare. 
 
a) Sovjet var en kommunistisk stat. Nazismen och kommunismen var på ett  
    sätt varandras motsatser, men samtidigt fanns det stora likheter i hur de  
    styrde sina länder. Ta reda på följande om hur det var att leva i Sovjet: 
    • Hur var det med grundläggande mänskliga rättigheter som åsiktsfrihet,  
    religionsfrihet, fria medier med mera? 
    • Ge exempel på grupper som förföljdes av den sovjetiska regimen. 
    • Vad kunde hända med personer som myndigheterna klassade som   
    fiender till staten? 
    • I nazismen var det kampen mellan raserna som stod i centrum. I  
    kommunismen var det kampen mellan klasser: överklass (kapitalister) och  
    underklass (arbetare/proletärer). Vad kunde hända om man ansågs tillhöra  
    fel klass? 
 
Du kan hitta information på denna länk: 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kommunistiska-regimers- 
brott-mot-manskligheten/sovjet
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b) Vilka länder är kommunistiska idag? Hur är det med de mänskliga rättigheterna i  
dessa länder nu? Ge exempel!

Milton och Iona ska möta Miltons föräldrar i Örnnästet. Gör en sökning på  
Google och ta reda på vad Örnnästet är för något. Jämför ditt resultat med en  
klasskompis. Vad har ni fått reda på?

10

13 Jämför kartan nedan från år 1939, precis innan andra världskriget  
började, med kartan från år 1949, strax efter freden. 
Kartorna kan du hitta via följande länkar: 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:EUROPE_1929-1938_POLITICAL_MAP.svg 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Cold_war_europe_military_map_sv.png

I slutet av andra världskriget förlorar tyskarna mark i både väster, söder och  
öster. I väster och söder vinner de brittiska, amerikanska och franska  
styrkorna. I öster vinner den sovjetiska röda armén. Den 27 januari 1945, bara  
någon månad efter händelserna som beskrivs i boken, händer något som  
firas över hela världen. Vad firas och varför?

11

Under det sista halvåret av andra världskriget uppstod ett kaos i de områden  
som kontrollerades av tyskarna. I detta läge skickade svenska Röda korset ut  
vitmålade bussar för att rädda fångar ur koncentrationslägren. Det var för att  
rätta till historien så att de vita bussarna skulle bli verklighet som Miltons  
föräldrar hade åkt till Berlin. 
 
a) Beskriv hur räddningsaktionen med de vita bussarna gick till. 
b) Var det något som var mindre bra med hur bussarna användes?  
 
Du kan hitta information om räddningsaktionen på följande länk: https:// 
www.levandehistoria.se/node/6065

12
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14 Historia kan användas för att förstärka ett budskap. Även att inte 
nämna en historisk händelse är ett sätt att använda historia. 
 
a) Hur kan händelserna kring Raoul Wallenberg användas? Vad kan vi lära  
    oss idag från hans livsöde? 
 
b) I faktatexten står att Raoul Wallenberg tillfångatogs av de sovjetiska  
    styrkorna och att han dog i fängelse av en hjärtattack. Men uppgifterna  
    är motstridiga. Sverige har fått kritik för att inte ha drivit frågan för att  
    ta reda på vad som hände med Raoul. Vad tycker du att den svenska  
    regeringen skulle ha gjort? Varför tror du att den svenska regeringen  
    inte krävde mer svar av Sovjetunionen?

• Vilka av de europeiska länderna före krigsutbrottet finns inte med på den   
   senare kartan? 
• Vilka länder finns med på den senare kartan, men ser annorlunda ut? 
• Varför är vissa länder röda och blå? Vad betyder det? 
• Vad betyder det att ett europeiskt land är vitt på kartan? 
• De blå länderna är med i militärorganisationen NATO som beskyddar  
   varandra i händelse av krig. Idag vill inte Ryssland att fler länder i östra  
   Europa ska gå med i NATO. Varför tror du? 
• Ta reda på vilka länder som har gått med i NATO sedan 1990 och var  
   dessa länder ligger. 

15 Du är en del av historieskapandet just nu. Alla dina val och det du  
gör, kommer att påverka människorna runt omkring dig. Kanske  
kommer även större saker att hända som vi kan läsa om i  
framtidens historieböcker. 
 
a) Om du fick läsa om dig själv i framtidens historiebok, vad skulle du vilja  
    att det stod om dig? 
 
b) Vad tycker du är viktigast att förändra för att framtiden ska vara  
    hoppfull? Hur kan du vara med och påverka så att det blir så? 
 
c) Även dina val att inte göra någonting, kan påverka din samtid. Ett citat  
    som kan användas för att förklara varför Hitler kunde ta makten i  
    Tyskland är ”The only thing necessary for the triumph of evil is for good  
    men to do nothing”. 
 
• Hur kan detta citat förklara att Hitler fick makten? 
• Om liknande händelser sker idag, att ondska tar makten, skulle du    
   kämpa emot? 
• Finns det några orättvisor som du ser, men som du väljer att inte  
   kämpa emot? Varför? 
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Aktiviteter
Här är förslag på olika aktiviteter ni kan göra när ni har läst boken.

Gör ett alternativt bokomslag. Hur tycker du att omslaget i boken ska se ut, för att locka till 
läsning och berätta något om vad boken handlar om (utan att berätta för mycket). 
 
Skriv en interaktiv recension, eller en sammanfattning av boken, i PowerPoint eller i liknande 
program. Använd dator, Ipad eller din mobil för att hitta bilder som du vill använda. Animera 
presentationen så att den blir interaktiv, med länkar, kanske till sidor där man kan läsa mer 
om verkliga händelser som boken tar upp, och bilder. 
 
Gör en trailer till boken med exempelvis iMovie. Även här söker du efter bilder som du vill 
använda i din film. 
 
I iMovie finns olika mallar att använda för att göra trailers. 
För att få inspiration kan ni titta på filmen som Gullis lästips har gjort om Vita löparen, den 
tredje boken i serien Äventyren i Sagofallen: https://youtu.be/g8WgEtFCiQU 
 
Använd appen Toontastic, eller liknande, för att göra en animerad berättelse om Flykten från 
Budapest. Välj ut de händelser du tycker är viktigast, så att din berättelse blir kort (inte mer än 
2–3 minuter) men att man ändå förstår helheten och får den röda tråden i berättelsen. 
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